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S ŞUBAT DEMOKRATIK KITLE EYLEMINDE MC 

MAOCU SALDıRı BOŞA ÇıKARıLDı'" 

MUCADELEDE BIR ADıM 
DAHA 
Tabancalarm tetiliyle birlikte, u1ul

laıaruı emperyalizmin son ikmal gücü 
MaoculuRu-n gerici aıop.n tetiRi de çe
kiliyordu: 

". Ne Amerika Ne Rusya!.." 
". Kahrolsun ıoıyal ("dtler!.." 
Bu .. Iyalı ve .ilahlı gerici sürü, onbin

lerin üzerine böyle saldırdı. 
Geçtilimiz haftaron C\lmarteai IÜnü

Ankara'da Tandolan meydanında dü
zenlenen "Ekonomik ve Demokratik 
Haklar Mitingi"ne katılan yüzbine yakın 
ilerici demokratm dirençli beraberliRi 
artan bir. başmyı simgeledi: MC'ye Ha
yu! 

Demokratik kitle eyleminin açıla Çı
kardlRı bir gerçek daha vardı: Bozkurt
Lu komandocululun ikizi Maocu koman
doliık, kitleler önünde tam anlamıyla 
tecrit ve mahkum edildi... 

On binlerce insanın gür seıi, aalyalı ve 
silahlı gerlcllilin azıttılı alanlm butırdı 
ve sesini yükseltti: 

tl- Sendika hakkımız, söke söke ah-
nz!" 

"- Açhla son._." 
"- Kahrolsun faşizm!.. .. 
". Balıınıız Türkiye .. " 
". Faşizme geçit yok!.." 
Ol. MC'ye Hayır! .. " 

Yüzbine yakın insan, MC adına ve 
onun gerileyen gücü adma, yedek daya
naRı Maocu saldırganlılın saiya ve kur
,un yalmuruna tutuldu. Ama Maocu 
provokuyon pÜ5kürtüldü ve tepeden tır
nala kitleler önünde mahkum edildi. 

• O ç demokratik kitle örtütünün dü· 
zenledili "Ekonomik ve Demokratik 
Haklar Mitingi"ni bastırmak ve MC hesa
bma yan dayanak görevini yerine ıetir
rnek için yurdun çeşitli yerlerinden bir 
araya gelebilen Maocu ıriirii, poliıin "ii
lu" arama ve taramuından ıeçtikten 
.onra silahlanyla miting alanına .. ıdırdı. 

Bunlar miting alanına nASıl ıızabil
mi,lerdi?. 

Mitinı alaruna açılan büyük caddele
rin batlannda ilericilerin ceplerindeki .i
pra paketi fifkinliRine bile t�lan po-

li .. bunlmn ıilahlannı nasıl gönnezlik
ten ,elebilmi,ti?. 

Miting tertip komitesi tarafından ala
na açılan caddelerin alzında mitinlin 
düzenini ... llamak için görevlendirilen 
bine yakm görevliye Maocu komando
lar ıilahlannı gö.tererek "Biz miting ko
miteıi falan dinlemeyiz" demi,lerdi .. 

Henüz mitin, başlamadan Maaeu ta· 
bancalardan çıkan kur,unlarla mitinge 
katılan insanlar vuruldu. 

Mitin, tertip komite.ince görevlen
dirilen görevliler ıilahlı bu ıürülerl PÜL
kürtmeyi başardılar. 

Daha sonra konuşmalar yapıldı. önce 
TöB-DER adına Genel Başkan Gültekin 
Oaziollu, sonra TOM-DER Genel Ba,
kanı Erhan Tezgör konuştu. Tezgör'ün 
konuşmuı Ilk .ık kesilmeye ça1I,ı1dl. 
Sonra TOTED Genel Ba,kanı Aykut 
Göker konu,tu ... 

Mitin, alanındaki onbinler, istasyon 
yoluyla Kurtulu, Meydanına dolru yü
rümeye başladılar. Bu lirada Assubay 
Orduevi bahçesine sinen Maocu koman
dolar tekrar toplu ve silahlı saldırıya 
geçtiler. . 

Polisin, Maoculann saldınlan sırasın
da sessiz, Maoculann pÜlkürlülmesi sıra
sında ise olaya müdahale eder tarzda 
h&n!ket ettili gözden kaçmadı. 

Nitekim polis, mitinge katılan kalaba
lıktan tecrit edildikleri sürede, kalaba
lıkla Maocular arasında oluşturdulu du
van kaldmyor, onlann tekrar silahlı aai
dırı.ına zemin hazırhyordu ... 

Maocu komandolann saldınsının ke
sin biçimde pÜlkürtülmesine yakın da 
poli., "Devlete yarduncı güçlerin" ikiz 
karde,lerinin boşalttlRı alanı kaplıyor
du ... 

Saldırpnlann incelikti bir biçimde 
figün.n rolü yüklendikleri görülüyordu. 

"Solculmn kendi aralannda çarpı,
tıklan" yaygaruma incelikti bir mizan
sen sergilenmele çalı,l1ıyordu . 

Bir de mitinge katılan on binler yü
rüyü,e ,eçmeden daııısalar hemen he
men .orun çözümlenmi, olacaktı!.. 

Fakat i,te bu olmuyordu. 
Kalabalılm dalıtılması yolunda, bir 

zamanlar oldulu &ibi polis görünürde ak-
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tif olarak rol almıyor, bu görev fiilen 
maocu bozkurtlara düşüyordu. 

Bu yöntemde iki yönlü amaç güdüıü· 
yordu. Hem kalabalıklann dalıtılmuına 
ça.lı,ıltyor, hem de "Solculmn birbirle
riyle kaplftıklan" mizan&eni olu,turulu' 
yordu. 

DoArusu bu ya, olayın bu yönuyle 
sahney� konan oyun "provokasyon"den 
çok, kaba bir saldın haline dönü,üyor
du.; 

Önceki haftalarda Ankara'da Makina 
Mühendisleri Oduı kongresinde gözlen
diii gibi Maocu komandolar, bir MSP')j 
delegenin deyimiyle "Milli görüşe çok 
yakia,ıyorlar" idi! .. 

Tandolan meydanında olay bu şekil
de cereyan ederken, aynı dakikalarda, 
gazetelerin Ankara bürolan, Maocu ba-

nımlann ıeı ... lı ziyuetlerine .. bne olu
yordu. 

Ol. Revizyoni.ltler, mitinai .. bat.. et-
mi,Ierdi!.," 

Kadim Çin aaraylannm koridorlan 
hortluyordu ... 

Tandolan meydanında hel1eye ral
men uyum .. II_nıyordu. 

Kalabalık iltuyon cadde.ine dolru 
yürüyü,e geçtilinde M.ocu kom.odalar 
karteji dat1tamaml,lar. kortejin geriaine 
talulmak zorunda kalmı,lardı. 

Yürüyü,ün öncüleri Kurtulu, meyda
nına geldilinde, Maocu komandolann 
bir bölümünün alan yakınında ailahlı 
mevziler kurduldan ,örüldü. 

Buna ntmen onbinIer Kurtuıu, ala
nını doldurdu. "Batım.ızlık ve Demok
rui Andı" içti... 

Program gerelince bundan sonra dü
zenli bir biçimde dalılmak gerekiyor
du. 

ıtte bu ıırada Kurtulu, parkı içinde 
ve Sıhbıye yolu _Izında mevzi tutan 
Maocu sürüler yeni bir silahlı saldıny. 
geçtiler. 

Kalabalıkl.r içinde yara1ananlar oldu. 
"YOROYOŞ"ün bukıya hazırlandılı 
saatlerde toplanan bilrilere göre, alır ve 
hafif olmak üzere 200'e yakın yaralı var
dı. 

Polis 150'ye yakın ki,iyi tutuklamı,· 
tı .. 

Maocu provoka.syonun yarattlRı tab· 
lo buydu. Maocululun, püskürtülmenin 
ve kitleler önünde lanetlenmemn ötesin
de yarattıı_ tek malzeme: Burjuva bıw· 
na ve MC'ye sundulu günlerce çilneye
celi müptezel bir &&kızdır .. 

Sonuç, demokratik mücadelede kesin 
başarı adımını simgeliyor. Demokratlar, 
ilericiler, sosyalistler, demokratik kitle 
eylemlerini sürdünnede önemli bir adım 
daha aldılar. 

Gerici işbirlikçi burjuvazinin ve onun 
politik iktidan MC'nin ve son ikmai gücü 
Maocu komandotuRun provokaayonlm· 
na raRmen demokratik kitle eylemleri
nin daha da yaygınlqtınlma.sı gereli ka· 
çını1maz oluyor. 

"KITLELER EN IYI KENDI DENEYLERIYLE öCRENIRLER" 

ülkemizde demokrasi mücadelesi çok yönlü gelişiyor. Mücadele, bir yan
dan yığınsal bir karakter kazanıyor, her ciddi ve tuurlı eylem onbinleri bir 
araya getiriyor, bir yandan da harekete katılan yığınların mücadele deneyi ve 
savaşkanlıkları artıyor. Kazanılan deneyler, ilerki eylemler için yeni bir giJç 
kaynağı oluyor. 

Işçi sınıfı hareketinden kopuk ya da ona ters düşen her �kımın, demokra· 
si mücadelesine şu ya da bu ölçüde zarar vereceği, politikanın illf.ı.besidir. Gü· 
nümüzde bu gerçek artık her kitle eyleminde ispatlanır olmuştur. Kazanılan 
deneylerden biri budur. 

TÖB·OER, TüM·OER ve TüTEO'in bir süredir bir çok ilimiıde yürünük· 
leri evlemlerin son durağı olan Ankara'da, yaşanan olaylar, işçi sınıfı hareke.
tine ters, onun can düşmanı olan maocu hareketin, aynı zamanda genel de
mokratik hareketin de başta gelen düşmanlarından biri olduğunu apaçık or
taya serdi. Maoculuk. esas yerinin gerici saflarda oldu�unu, esas görevinin ile
rici cepheyi içinden torpillemek olduAunu eylemleriyle gösteriyor. Ankara'
daki son miting ve yürüyüş sırasında onbinlerce kişi görmüştür ki, maoculuk 
gerçek yerini açıkça almıştır. ülkücü bozkurtlar gibi kurşun sıkmaktadır. 
Ma�culuk artık mask�siz geziyor. Maskesiz gezmek zorunda kalıyor. Nasıl ki, 
maoculuk dünyada emperyalizmin yedek gücü olduğul)u gizleyemiyor, sak
layamıyorsa ... 

Demokrasi mücadelesi, özünde bir sınıf mücadelesidir. Bu mücadelenin bi
limini, bilimsel sosyalizmi kendine kılavuz edinen sosyalistler, maocutuk üze
rine teşhisIerini çok önceleri koymuşlar ve bu akım la mücadele etmişlerdir. 
TeşhisIerinin doğruluğu, en geniş kitlelerce benimsenmekte, maoculuk kitle· 
lerden tecrit edilmektedir. 

TUm yönleriyle 5 Şubat kitle eyleminin başarısı, demokratik eylemde 
gUçlU bir adım olma niteliği yanında, demokratik eylemlerin daha da yaygm
Ia.ıtınlmasında harekete deney ve kazanım zenginliği getirmiı olımsıdır. 
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Sonra TOTED Genel Ba,kanı Aykut 
Göker konu,tu ... 

Mitin, alanındaki onbinler, istasyon 
yoluyla Kurtulu, Meydanına dolru yü
rümeye başladılar. Bu lirada Assubay 
Orduevi bahçesine sinen Maocu koman
dolar tekrar toplu ve silahlı saldırıya 
geçtiler. . 

Polisin, Maoculann saldınlan sırasın
da sessiz, Maoculann pÜlkürlülmesi sıra
sında ise olaya müdahale eder tarzda 
h&n!ket ettili gözden kaçmadı. 

Nitekim polis, mitinge katılan kalaba
lıktan tecrit edildikleri sürede, kalaba
lıkla Maocular arasında oluşturdulu du
van kaldmyor, onlann tekrar silahlı aai
dırı.ına zemin hazırhyordu ... 

Maocu komandolann saldınsının ke
sin biçimde pÜlkürtülmesine yakın da 
poli., "Devlete yarduncı güçlerin" ikiz 
karde,lerinin boşalttlRı alanı kaplıyor
du ... du ... du 

Saldırpnlann incelikti bir biçimde 
figün.n rolü yüklendikleri görülüyordu. 

"Solculmn kendi aralannda çarpı,
tıklan" yaygaruma incelikti bir mizan
sen sergilenmele çalı,l1ıyordu . 

Bir de mitinge katılan on binler yü
rüyü,e ,eçmeden daııısalar hemen he
men .orun çözümlenmi, olacaktı!.. 

Fakat i,te bu olmuyordu. 
Kalabalılm dalıtılması yolunda, bir 

zamanlar oldulu &ibi polis görünürde ak-
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DoArusu bu ya, olayın bu yönuyle 
sahney� konan oyun "provokasyon"den 
çok, kaba bir saldın haline dönü,üyor
du.; 

Önceki haftalarda Ankara'da Makina 
Mühendisleri Oduı kongresinde gözlen
diii gibi Maocu komandolar, bir MSP')j 
delegenin deyimiyle "Milli görüşe çok 
yakia,ıyorlar" idi! .. 

Tandolan meydanında olay bu şekil
de cereyan ederken, aynı dakikalarda, 
gazetelerin Ankara bürolan, Maocu ba-

Maocu sürüler 
geçtiler. 

Kalabalıkl.r 
"YOROYOŞ"ün 
saatlerde toplanan 
hafif olmak 
dı. 

Polis 150'ye 
tı .. 

Maocu provoka.syonun 
lo buydu. Maocululun, 
ve kitleler önünde 
de yarattıı_ 
na ve MC'ye 
celi müptezel 

Sonuç, demokratik 
başarı adımını 
ilericiler, sosyalistler, 
eylemlerini sürdünnede 
daha aldılar. 

Gerici işbirlikçi 
politik iktidan 
Maocu komandotuRun 
na raRmen 
nin daha da 
çını1maz oluyor. 

"KITLELER EN IYI KENDI DENEYLERIYLE 

ülkemizde demokrasi mücadelesi çok yönlü gelişiyor. 
dan yığınsal bir karakter kazanıyor, her ciddi ve tuurlı 
araya getiriyor, bir yandan da harekete katılan yığınların 
savaşkanlıkları artıyor. Kazanılan deneyler, ilerki eylemler 
kaynağı oluyor. 

Işçi sınıfı hareketinden kopuk ya da ona ters düşen 
si mücadelesine şu ya da bu ölçüde zarar vereceği, politikanın 
nümüzde bu gerçek artık her kitle eyleminde ispatlanır 
deneylerden biri budur. 

TÖB·OER, TüM·OER ve TüTEO'in bir süredir 
leri evlemlerin son durağı olan Ankara'da, yaşanan 
tine ters, onun can düşmanı olan maocu hareketin, 
mokratik hareketin de başta gelen düşmanlarından 
taya serdi. Maoculuk. esas yerinin gerici saflarda oldu�unu, 
rici cepheyi içinden torpillemek olduAunu eylemleriyle 
daki son miting ve yürüyüş sırasında onbinlerce kişi 
gerçek yerini açıkça almıştır. ülkücü bozkurtlar 
Ma�culuk artık mask�siz geziyor. Maskesiz gezmek 
maoculuk dünyada emperyalizmin yedek gücü olduğul)u 
layamıyorsa ... 

Demokrasi mücadelesi, özünde bir sınıf mücadelesidir. 
limini, bilimsel sosyalizmi kendine kılavuz edinen sosyalistler, maocutuk üze
rine teşhisIerini çok önceleri koymuşlar ve bu akım 
TeşhisIerinin doğruluğu, en geniş kitlelerce benimsenmekte, 



ZiGZAGLARLA GERiLEME 
YALÇiN KOÇOK 

Korkmadan ve çekinmeden tutarsızlığı görmek gerek. T uıarsızlığı gör
mek, tutarlı bir politika saptama"ın ilk koşullarından birisi. Tutarsızlık ise ha· 
reketsizliğin kaynağı. Bugün MC Hükümeti'ni" en büyük şansı, kendisi ya da 
izlediği politika değiL. MC Hükümeti'ni" en büyük şansı, CHP muhalefetinin 
izlediği politika. MC Hükümeti'nin en büyük şansı olan bu politika, aynı za· 
manda CHP'nin hızla etkinlik kaybetmesinin de kaynağı oluyor. CHP, son de
rece tutarsız bir politika ile kendisini ve etkileyebildiği örgüt ya da güçleri ha
reketsizliğe mahkum ediyor. MC Hükümeti'ni" sürekliliğini de bu hareketsiz
lik sağlıyor. Bu hareketsizlik giderek bir seçim kazanma şansını da, bir seçim 
hükümeti ile seçime gitme şanslnı da azaltıyor. CHP'nin seçimi sağlama alma 
gerekçesiyle içine girdiği hareketsizlik, seçim şansını da uzaklaştırıyor. 

Izlenen politikadaki tutarsızliğı saptayabilmek için çok gerilere gitmeye 
gerek yok. Son beş-altı ayı hatırlamak yeter. Bundan daha öncesinin tutarlı 
olduğu sonucu çıkartılmamalı. Yalnızca son beş-ahı ayı hatırlamak yeter. Ka
sım ayı sonunda bu hükümetin düşeceği umudu yayıldı. Bir süre tüm umutlar, 
MSP-AP "çekişmesine" bağlandı. Bundan sadece MSP kazançlı çıktı. Artık 
ilkokul öğrencilerinin bile çok iyi tanıdığı MSP'nin bilinen politikası yüzün
den MSP tüm eleştirilerden yoksun tutuldu. Muhalifi-muvafığı tüm CHP, Büt
çe Komisyonu'nda MSP'ni temize çıkarmak için biribiriyle yarışıı. MSP'nin 
elinde olduğu için Içişleri Bakanlığı bile her türlü eleştirinin dışında tutuldu. 

Sonra MSP umudu eridi. Cumhurbaşkanı Korutürk'ü yetkilerini kullan
maya çağıran kampanya başladı. Geçen hafta Korutürk, Silahlı Kuvvetleri zi
yaret etti. Yakında toplanacak Askeri Şur'a gündemi hakkında bilgi aldı ve 
"hiç kimsenin 12 Martı unutmaması gerekir" anlamına gelen bir demeç verdi. 
Böylece, Korutürk'ün yetkilerini kuııanmasına bağlanan umutların geçerliliği 
konusunda gerekli açıklık sağlandı. Bu açıklığın ne olduğunu en kibar bir bi
çimde Nadir Nadi ortaya koydu: "lçinde bulunduğumuz çıkmazdan kurtul
mak için bütün anayasal kuruluşları göreve çağıran Korutürk'ün uyarısına yü
rekten katılırken kendilerine düşen görevi de unutmamaları gereğini, yüksek 
müsaadeleriyle hatırlatmak isteriz_" (4 Şubat 1977 Cumhuriyet) Nadir Nadi, 
bu dönem için Korutürk'e bağlanan umutları noktalamış oldu. 

Ecevit ile DISK üst yönetimi kendi aralarında bir "tutarlılık" sağlamış 
durumdalar. Ecevit, bundan beş ay kadar önce şunları söylüyordu: "Devletin 
de yurttaşların da güvenliğini ve demokratik rejimi tehdit edenler, bugünkü 
hükümetten ve özellikle hükümetin başından cüret alıyor, teşvik görüyor." 
Aynı demeçte şunları ekliyordu: "Adalet Partisi artık şiddet eylemine, dolay
Iı olarak değil, açıktan ve doğrudan öncülük etmektedir." (19 Eylül 1976 
Cumhuriyet) Aynı tarihlerde DiSK iist yönetimi MC Hükümeti düşürülüp 
"halktan yana" bir hükümet kuruluncaya kadar "Genel Yas" ilan ediyordu_ 
Şimdi Ecevit, Adalet Partisi ile işbirliği yollarını .aradığını açıklıyor. DISK üst 
yönetimi ise "MHP'siz" bir hükümet formülünün, tek kelime ile, çığırtkanlığı
nı üstleniyor. Böylece Ecevit, beş ay önce söylediklerini kökten bırakıyor, 
DISK üst yönetimi ise "halktan yana" hükümet kavramının içine Adalet Par
tisi'ni de sokuyor. Böylece beş-altı ay içindeki tutarsız politikanın vardığı 
nokta ortaya çıkıyor. 

Bu nokta üzerinde durmak gerek. Tutarsızlık, zigzaglarla dolu bir politi
kanın izlendiğini gösteriyor. Izlenen bu politi�ayla birlikte iki özellik de ken
disini belli ediyor. Birincisi, yaratılan umutların erimesi bir zaman alıyor. Bu 
zaman içinde CHP muhalefeti kendisini hareketsizliğe mahkum ediyor. Ikin
cisi, bu hareketsizlik, CHP muhalefetinin sürekli olarak gerilemesi sonucunu 
doğuruyor. Büyük burjuvazinin CHP-AP Hükümeti formülüne, CHP ile nlSK 
üst yönetiminin sahip çıktığı görülüyor. 

Bu noktaya gelinmesi, kimileri için, sürpriz olabilir. Ama sosyalist hare
ket için, Türkiye Işçi Partisi için, kesinlikle bir sürpriz değiL. TIp, kesinlikle 
bu noktaya gelinmemesi için sürekli uyarılarda bulundu. DISK içinde, DiSK 
üst yönetimi ile CHP yönetiminin ittifakıyla tezgahlanan oyunlara karşı, yine 
OiSK'in tabanındaki çok sayıda CHP'li ile ittifak içinde sürdürülen mücadele
nin aslında ve özünde büyük burjuvaziye karşı bir mücadele olduğunu vurgula
dı. Bugün DISK üst yöneıimi ile CHP genel yönetiminin, büyük burjuvazinin 
formülü olan CHP-AP anlaşmasının başını çektiği bir hükümet biçiminde bir
leşmeleri, yalnızca şimdiye kadar yapılan değerlendirmenin doğruluğunu bel
geliyor. Büyük burjuvaziyle bu kadar iç içe �irilirse, burada büyük burjuvaziyc 
karşı "Iegaı" fakat yığınlara karşı "illegaı" bir takım kendini bilmczlerden 
destek alınırsa, bunlar artık büyük burjuvazinin en büyük yayın organlarında 
yazı konusu olursa, DISK üst yönetimi ile CHP �encl yöneıiminin büyük bur
juvazinin formülüne düşmesi kaçınılmaz. 

Kaçınılmaz olanı sahneye çıkarmak için bir de kılıf gerek. Türkiye Işçi 
Partisi Merkez Yönetim Kurulu'nun son bildirisinde bu nokta şi.yle açıklanı
yor: "Olup bitenler karşısında bunaimışlığın sonucu kaçan ve kimi le
rince de kaçırılmak istenen bir hususu, MC'nin baş sorumlusunun AP olduğu 
gerçeğini, bir kez daha altını çizerek belirtmek gerekir." Türkiye Işçi Partisi, 
başından beri MC Hükümeti'nin uygulamalarının baş s"rumlusunun Adalet 
Partisi olduğu gerçeğinin altını çizdi. Bu�ün Adalet Partisi, biiyük burjuvazi-

nin iktidardaki öz partisidir. Böyle olduğu için de, büyük burjuvazinin en a· 
zından bir bölümü bir CHP hükümeti olasılığına hazırlanm.ıkla birlikte, Ada
let Partisi ve MC Hükümeti'nin politikalarına hiç bir zaman karşı çıkmıyor. 
Bugün MC içinde Adalet Partisi'ni aklamaya çalışmak, büyük burjuvaziyi ak· 
lamak demek. Bunu yapmak zor. Bu yüzden bunu yapmak isteyenler kendi 
bunalmışlıkları içine e bir felaket tellallığlnl üstlenmiş görünüyorlar. Ancak bir 
felaket tellallığı içinde "MHP'siz" bir hükümetin "halktan yana" bir hükümet 
olarak sunabileceklcrine inanıyorlar. 

Büyük burjuvazinin bir bölümünün bir CHP hükümeti olasılığına hazırlık 
içine girmiş olması, bugünkü CHP genel yönetimi için yeterli sayılıyor. Aslın
da CHP hükümetine hazırlananların "'''C Hükümeti'nin izlediği politikaya karşı 
bir tutum almaları söz konusu değiL. Bunu yapmıyorlar. Sınıfsal olarak da bu· 
nu yapmaları beklenmez. Ama yalnızca kulislerde bir CHP hükümetine hazır 
olduklarını bildirmeleri CHP genel yönetimi için yeterli oluyor. CHP, bütün 
diyaloğu bunlarla ku· ruyor. CHP genel yönetimin son beş-altı ay içinde kurdu
ğu tüm diyaloğlar iç ve dış büyük burjuvazi ile. Yüzünü onlara dönmüş du· 
rumda. Yüzünü onlara dönünce de arkasını kendi soluna dönmüş durumda. 
Böyle yapınca da arkasını döndüğü kendi solunun arkasından geleceğinin ham 
hayali içinde. 

CHP Genel Başkanı hafta içinde yabancı basın temsilcileri ile görüştü. 
Burada CHP Genel Başkanı'na ilerici güçlerle bir cephe birliğine gidip gitme
yeceği soruldu. CHP Genel Başkanı, "cephe sözünün Türkiye'de ters anlaşıldı
ğı" cevabını verdi. Buraya kadarı iç basında da çıktı. Soru devam etti. Cum· 
huriyet Halk Partisi'nin Türkiye Işçi Partisi ile bir seçim ittifakı (ingilizce so
rulup cevaplandırılan sorudaki- kelimelerle, alliance of election) yapıp yapma
yacağı soruldu. CHP Genel Başkanı bu soruya, böyle bir ittifakın sağ tarafın· 
dan istismar (ingilizce karşılığıyla exploil) edileceği, cevabını verdi. Örnek 
olarak da CHP'nin Sosyalist Enternasyonel'e girme başvurusunu gösterdi. 

Kuşkusuz, Sosyalist Enternasyoncl'in burada örnek olarak gösterilmesi 
pek yersiz. Türkiye işçi Partisi ile Sosyalist Enternasyonel'in konumları, biri· 
birinden dağlarla ayrılı. Ancak bu örnek de bir noktayı açıklıyor. CHP'nin bü
tün politikasının sağıyla diyalog kurmaya ve bu diyaloğu geliştirmeye dayan
dığını, bir kez daha gösteriyor. Yüzünü sağına, arkasını soluna dönmüş bir 
CHP var, ortada. CHP, bu konumunu tersine çevirmek durumunda ve zorun
da. Bu zorunluluk Türkiye Sosyalist hareketinden daha çok CHP için. CHP, 
kendi işlevlerini yerine getirebilmek için tutarlı bir demokratik çizqiye gele
bilmek için sağıyla diyaloğun;.! kesip kendi soluyla diyalog kurmak zorunda. 
Tüm soluyla diyalog kurmak zorunda. Tekrar etmeli: Bu sosyalist hareketten 
daha çok CHP'nin başarısı için gerekli. Bugün CHP, kendi soluna; sosyalist 
hareketin CHP'ne olduğundan daha çok muhtaç. Tekrar etmefi: Bugün sos
yalist hareket için gerekli olan CHP'nin başarısızlığı değil, başarısı. Sosyalist 
hareketin CHP'nin başarısından gocunacak hiç bir durumu yok. Ancak tekrar 
etmeli: CHP, ancak tutarlı bir. demokratik çizgide tutulabildiği ölçüde ve sü
rede başarılı olabilir. Sosyalist hareket, CHP'nin tutarlı bir demokratik çizgi· 
de başarılı olabilmesi için elinden gelen her şeyi yapar. CHP'nin tutarlı bir de
mokratik çizgic!e olup olmadığının değerlendirmesi Türkiye sosyalist hareketi
ne ait. 

Şu anda en büyük endişelerden birisi seçim sandıklarının güvenliği. Bu 
endişe son derece yerinde. Ancak endişenin kaynağı üzerinde anlaşmak gerek
li. Endişenin kaynağı, MC hükümeti'nin saldırganlığının artması olmamalı. 
Saldırganlık arttı. Kuşku yok. Fakat, bu saldırganlığın, Türkiye'de sosyalist ve 
demokrat güçlerin karşısında gerilemekten başka bir almaşığı yok. Türkiye'de 
sosyalist ve demokrat giiçler, seçim sandıklarının güvenliğini sağlayacak güçte
dir. Yalnız CHP'nin yine de endişesi var. Endişeli olmakta haklı. Sağını önüne 
alıp soluna arkasını dönen, sağıyla diyaloğunu geliştirmek için soluyla diyalo
ğunu kesen CHP, bu sosyalist ve demokrat güçlerden yararlanamaz. Bugün 
CHP, bu yüzden, kendi tabanındaki demokrat öğelerin militanlığından da 
yoksun durumda. 

Sosyalist hareket J;oşizme karşı. CHP de goşizme karşı. Yalnız CHP'nin 
goşizme karşılığı "kışkırtıcı ajan" edebiyatını 3şmıyor. Kışkırtıcı ajan edebi
yatı goşizme çare olamaz. Üstelik kışkırtıcı ajanların rolünü de abartmamak 
gerek. Kışkırtıcı ajan olmadan riirkiye bajiımsızlık, demokrasi, sosyalizm mü· 
cadelcsine, eıı namlı kışkırtıcı ajanlardan daha çok zarar vermiş olanlar var. 
Yakın zamanlardan biliniyor. Ayrıca kışkırtıcı ajanların var olması hareketsiz
lijiin nedeni de olamaz. Bu nokta da TIp Merkez Yönetim Kurulu'nıın son bil
dirisinde çok açık: "Provakasyondan kaçınmak, demokratik kitle hareket ve 
mücadelelerinden kaçınmayı haklı kılmaz. MC'nin (Ilişüriilmesi için CHP, par
lamento içi gücünü, parlamento dışındaki demokratik topııımsal muhalefetin 
etkinliği ilc hOtünleştirmek zorundadır". Bu zorunluluk, seçim sandığının gO
vences; için de, seçim şansını arıırmak için de, AP ve MHP'nin dışarda 
dığı hir seçim hükOmeti için de geçerli. '-laIk Partisi'n;n �erilemesini durdur
mak için de hem zorunlu ve hem de ı.:erekli. 

"çekişmesine" bağlandı. Bundan sadece MSP kazançlı çıktı. Artık 
bile çok iyi tanıdığı MSP'nin bilinen politikası yüzün

eleştirilerden yoksun tutuldu. Muhalifi-muvafığı tüm CHP, Büt
MSP'ni temize çıkarmak için biribiriyle yarışıı. MSP'nin 

Içişleri Bakanlığı bile her türlü eleştirinin dışında tutuldu. 
umudu eridi. Cumhurbaşkanı Korutürk'ü yetkilerini kullan

kampanya başladı. Geçen hafta Korutürk, Silahlı Kuvvetleri zi
toplanacak Askeri Şur'a gündemi hakkında bilgi aldı ve 

Martı unutmaması gerekir" anlamına gelen bir demeç verdi. 
yetkilerini kuııanmasına bağlanan umutların geçerliliği 

açıklık sağlandı. Bu açıklığın ne olduğunu en kibar bir bi
ortaya koydu: "lçinde 

sağlandı. 
"lçinde 

sağlandı. açıklığın 
"lçinde 

açıklığın 
bulunduğumuz çıkmazdan kurtul

anayasal kuruluşları göreve çağıran Korutürk'ün uyarısına yü
kendilerine düşen görevi de unutmamaları gereğini, yüksek 

hatırlatmak isteriz_" (4 Şubat 1977 Cumhuriyet) Nadir Nadi, 
Korutürk'e bağlanan umutları noktalamış oldu. 

üst yönetimi kendi aralarında bir "tutarlılık" sağlamış 
bundan beş ay kadar önce şunları söylüyordu: "Devletin 

güvenliğini ve demokratik rejimi tehdit edenler, bugünkü 
özellikle hükümetin başından cüret alıyor, teşvik görüyor." 

ekliyordu: "Adalet Partisi artık şiddet eylemine, dolay
açıktan ve doğrudan öncülük etmektedir." (19 Eylül 1976 

tarihlerde DiSK iist yönetimi MC Hükümeti düşürülüp 
hükümet kuruluncaya kadar "Genel Yas" ilan ediyordu_ 

Partisi ile işbirliği yollarını .aradığını açıklıyor. DISK üst 
"MHP'siz" bir hükümet formülünün, tek kelime ile, çığırtkanlığı

Ecevit, beş ay önce söylediklerini kökten bırakıyor, 
"halktan yana" hükümet kavramının içine Adalet Par

Böylece beş-altı ay içindeki tutarsız politikanın vardığı 

üzerinde durmak gerek. Tutarsızlık, zigzaglarla dolu bir politi
gösteriyor. Izlenen bu politi�ayla birlikte iki özellik de ken

Birincisi, yaratılan umutların erimesi bir zaman alıyor. Bu 
muhalefeti kendisini hareketsizliğe mahkum ediyor. Ikin

CHP muhalefetinin sürekli olarak gerilemesi sonucunu 
burjuvazinin CHP-AP Hükümeti formülüne, CHP ile nlSK 

çıktığı görülüyor. 
noktaya gelinmesi, kimileri için, sürpriz olabilir. Ama sosyalist hare

Partisi için, kesinlikle bir sürpriz değiL. TIp, kesinlikle 
noktaya gelinmemesi için sürekli uyarılarda bulundu. DISK içinde, DiSK 

yönetiminin ittifakıyla tezgahlanan oyunlara karşı, yine 
çok sayıda CHP'li ile ittifak içinde sürdürülen mücadele
büyük burjuvaziye karşı bir mücadele olduğunu vurgula

yöneıimi ile CHP genel yönetiminin, büyük burjuvazinin 
anlaşmasının başını çektiği bir hükümet biçiminde bir

şimdiye kadar yapılan değerlendirmenin doğruluğunu bel
burjuvaziyle bu kadar iç içe �irilirse, burada büyük burjuvaziyc 

yığınlara karşı "illegaı" bir takım kendini bilmczlerden 
artık büyük burjuvazinin en büyük yayın organlarında 

DISK üst yönetimi ile CHP �encl yöneıiminin büyük bur
düşmesi kaçınılmaz. 

sahneye çıkarmak için bir de kılıf gerek. Türkiye Işçi 
Yönetim Kurulu'nun son bildirisinde bu nokta şi.yle açıklanı

karşısında bunaimışlığın sonucu kaçan ve kimi le
istenen bir hususu, MC'nin baş sorumlusunun AP olduğu 

ğu tüm diyaloğlar iç ve dış büyük burjuvazi ile. Yüzünü 
rumda. Yüzünü onlara dönünce de arkasını kendi soluna 
Böyle yapınca da arkasını döndüğü kendi solunun arkasından 
hayali içinde. 

CHP Genel Başkanı hafta içinde yabancı basın temsilcileri 
Burada CHP Genel Başkanı'na ilerici güçlerle bir cephe 
yeceği soruldu. CHP Genel Başkanı, "cephe sözünün Türkiye'de 
ğı" cevabını verdi. Buraya kadarı iç basında da çıktı. Soru 
huriyet Halk Partisi'nin Türkiye Işçi Partisi ile bir seçim 
rulup cevaplandırılan sorudaki- kelimelerle, alliance of election) 
yacağı soruldu. CHP Genel Başkanı bu soruya, böyle bir 
dan istismar (ingilizce karşılığıyla exploil) edileceği, 
olarak da CHP'nin Sosyalist Enternasyonel'e girme başvurusunu 

Kuşkusuz, Sosyalist Enternasyoncl'in burada örnek 
pek yersiz. Türkiye işçi Partisi ile Sosyalist Enternasyonel'in 
birinden dağlarla ayrılı. Ancak bu örnek de bir noktayı 
tün politikasının sağıyla diyalog kurmaya ve bu diyaloğu 
dığını, bir kez daha gösteriyor. Yüzünü sağına, arkasını 
CHP var, ortada. CHP, bu konumunu tersine çevirmek durumunda 
da. Bu zorunluluk Türkiye Sosyalist hareketinden daha 
kendi işlevlerini yerine getirebilmek için tutarlı bir demokratik çizqiye 
bilmek için sağıyla diyaloğun;.! kesip kendi soluyla diyalog 
Tüm soluyla diyalog kurmak zorunda. Tekrar etmeli: Bu 
daha çok CHP'nin başarısı için gerekli. Bugün CHP, kendi 
hareketin CHP'ne olduğundan daha çok muhtaç. Tekrar 
yalist hareket için gerekli olan CHP'nin başarısızlığı değil, 
hareketin CHP'nin başarısından gocunacak hiç bir durumu 
etmeli: CHP, ancak tutarlı bir. demokratik çizgide tutulabildiği 
rede başarılı olabilir. Sosyalist hareket, CHP'nin tutarlı 
de başarılı olabilmesi için elinden gelen her şeyi yapar. CHP'nin 
mokratik çizgic!e olup olmadığının değerlendirmesi Türkiye sosyalist 
ne ait. 

Şu anda en büyük endişelerden birisi seçim sandıklarının 
endişe son derece yerinde. Ancak endişenin kaynağı üzerinde anlaşmak gerek
li. Endişenin kaynağı, MC hükümeti'nin saldırganlığının 
Saldırganlık arttı. Kuşku yok. Fakat, bu saldırganlığın, Türkiye'de 
demokrat güçlerin karşısında gerilemekten başka bir almaşığı 
sosyalist ve demokrat giiçler, seçim sandıklarının güvenliğini 
dir. Yalnız CHP'nin yine de endişesi var. Endişeli olmakta 
alıp soluna arkasını dönen, sağıyla diyaloğunu geliştirmek 
ğunu kesen CHP, bu sosyalist ve demokrat güçlerden 
CHP, bu yüzden, kendi tabanındaki demokrat öğelerin 
yoksun durumda. 

Sosyalist hareket J;oşizme karşı. CHP de goşizme 
goşizme karşılığı "kışkırtıcı ajan" edebiyatını 3şmıyor. 
yatı goşizme çare olamaz. Üstelik kışkırtıcı ajanların rolünü 
gerek. Kışkırtıcı ajan olmadan riirkiye bajiımsızlık, demokrasi, 
cadelcsine, eıı namlı kışkırtıcı ajanlardan daha çok zarar 
Yakın zamanlardan biliniyor. Ayrıca kışkırtıcı ajanların 
lijiin nedeni de olamaz. Bu nokta da TIp Merkez Yönetim 
dirisinde çok açık: "Provakasyondan kaçınmak, demokratik 
mücadelelerinden kaçınmayı haklı kılmaz. MC'nin (Ilişüriilmesi 
lamento içi gücünü, parlamento dışındaki demokratik topııımsal 
etkinliği ilc hOtünleştirmek zorundadır". Bu zorunluluk, 
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ARTAN MARKUMIVET 
DERİNLEŞEN BUNALıM 

Haftayı CHP'ye yönelttiRi beylik sal' 
dın ile açan Cephenin büyük başı, bin
bir düzen ve dal.nlı yüriittüAü ortaklıA'ın 
en zor bafta1anndan birini daha geride 
buaktı. 

23. ayına giren Cephe ortaktıAırnn e
rozyona uRnıtlRı CGP i genel ba.şkarun 
aAzıyla Demiıel'e çok zor bir darboRa
zın eşiRini koklattı. 

Geçtilimiz haftanın başlanndan iti
baren COP içinde gözlenen kıpırtı, Per
şembe günü resmen açıRa vuruldu. Cum
hurbLlfkaru Fahri Konıtürk ile bir gö
rüşme yapan Turhan Fezyioııu, daha 
sonra parlamentoya geldi ve basına bir 
yazılı açıklama yaptı. 

Fezyiollu'nun, Erbakan', nispet, MC 
ortaklıA'ından taviz ve talepler peşinde 
olduRu yolunda yorumlann yapıldıRı 
parlamento kulislerinde, yazılı açıklama 
ele abnıp okunduktan sonra daha deRi
şik deRerlendinneler yapılmaRa başlan
dı. 

CGP liderinin yazılı açıklamasındaki 
"CGP'nin hükümetten çekilip çekilme
mesi, Başbakan nezdinde yaptıRırnız te
şebbiiaten sonra koalisyon protokoluna 
uyulup uyulmayacaRı konusunda alaca
Aımız cevaplara ve varacaRımız kanaat. 
baRlıdır" ,eklindeki bölüm, özellikle 
üzerinde durulan bölümdü. 

YORUMlAR-ÇE ŞITlEMElER 

Feyziollu ne söylemek istiyordu? 
Bir kısım göziemeiye göre, FeyzioR

lu hemen hemen ilk kez malüm ve ma
hut üslubuyle "Komünizm tehlikesi" ti
caretine başvunnadan, "ciddi" olarak, 
MC ortaklılından duyduRu tedirginliRi 
açı Ra vuruyordu. 

Daha çok AP kulisinin esintisinin et
kinliRindeki bir yoruma göre, "Demirel, 
FeyzioRlu ile MSP'yi 8lkıştınnak" isti
yordu. 

Daha başka bir yoruma göre de, 
Feyziollu, MC suç ortaklıAlodan ciddi 
biçimde endişe ediyor ve "muhtemel" 
gelişmelerin seyrinde, hatta başını CHP' 
nin çekeceli oluı bir koalisyonun üye
Iiline adayhlını koyuyordu. 
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EMANET VE HıYANET ... 

CGP Genel Başkanının Cuma günkü 
basın toplantısı, bu yorumların özellik
le sonuncusuna hak verdirecek unsurla
n yansıtıyordu. 

FeyzioRlu'nun Perşembe günkü ya
zılı açıklamasından sonra, Demirel'de, 
aynı yorumu yapmış olmayıldı ki, açık
lamanın hemen sonrasında bu gibi hal
lerde "başarıii"· iş gören iki "iyi niyet 
elçisini" CGP koridorlanna sevketmeyi 
ihmal etmemişti. 

Seyfi öztürk ve Nahit Menteşe, biz
zat Demirel'in direktiCiyle CGP'nin oda
ama gitmişler ve CGP'li SaRiık Bakanı 
Kemal Demir ile görüşmek istediklerini 
bildinnişlerdi. 

Demirel, Feyziollu ile direkt görüş
meden önce avcı birlikleri kanalıyla bir 
nabız yoklamasına girişmeyi uygun gör
müştü. 

Ancak, bu gibi işlerde tecrübe sahibi 
FeyzioRlu, yazılı açıklamasının hemen 
sonrasında, bakan arkadaşlanyla bir a
rada bulunmayı ihmal etmemiş, nitekim 
biraz sonra da, beklediRi gibi AP'den iki 
"iyi niyet elçisi" çat kapı CGP'ye dam
lamışlardı. 

BULUTLAR 

Perşembe günü CGP yönünde beliren 
bulutları daRıtamayan Demirel, Cuma 
günü FeyzioRlu'nun basın t.oplantısında 
söyledikleriniduyunca gözle görünür bi
çimde t.edirgin olmuşt.u. 

Cephenin büyük başı, Cuma günü 
Cumhurbaşkanıyla yaptı Rı haftalık ola
Ran görüşmeden çıkarken bir gazet.eci
nin konuyla ilgili ıorusuna şu karşllıRı 
veriyordu: 

"- Bu önemli konudur. ıstişare 
yapacaitım ... " 

FeyzioRlu'nun ortaklıkt.an şikftyetle
ri görünürde MSP'de odaklaşıyordu. Bu 
arada MSP'ye ölçüsüz t.avizler veren 
AP'YE de senenişt.e bulunuyordu. 

CGP liderinin tki gün ardardına yap
tlAı açıklamalarda göze çarpan en önem
li yanlardan biri ve i1ginçi de, "Komü
nizm t.ehlikesi" t.icaret.ine bilinen beylik 
U8ullerle başvurmaaıydı. 

Bunun nedenini çözmek zor deRiidi. 
Demirel, cephe ortaklıRml düşe kalka 

yürütürken MSP'nin ipini taviz ile, CGP' 
nin ipini de, "Vatan-millet.-komünizm 
t.ehlikesi" çlRırt.kanlıRı ile kontrol alt.ın
da bulundunnuştu. 

Dördüncü Cigürana ise bir çeşit. cina
yet paspası işlevi yüklenmiş, kanlı ayak 
izleri bu paspasa silinerek giderilmeye 
çaIışllmışt.l. 

BAM TELI 

Kendi açısından CGP'deki olumsuz 
etilimleri hafta başında koklayan Demi
rel, Kırşehir'de baraj temeli at.arken yap
tlRı konuşmada "Büt.çeden sonra (Üven
likle ilgili yasalar ele alınacak" demişti. 
Bu konuda özeııikle üç numaralı ortaAın 
bam teline dokunmayı denemişti. 

Ama haft.a sonundaki görünüme bakı
lırsa CGP hiç de, bir kez daha avutulma
ya niyetli olmadıRını hissettiriyordu. 

CGP'nin, MSP konusundaki hassasi
yet.ini yolunlaştıran nedenler sadece AP 
tarafından verilen tavizlerin ölçüsüzlüRü 
deRHdir. Buna ek olarak, MSP'nin, Ge
nelkunnay Başkanı Orgeneral Semih 
Sancar'ın görev süresinin uzatılmasında 
takındıRı t.avır da önemli bir huzursuz
luk kaynaRı oluşt.unnakt.adır. 

MSP çevrelerinden sızan haberlere 
göre, MSP, Orgeneral Sancar'ın görev sü
resinin uzat.ılmasında olduRu gibi Jan
darma Genel KomutanlıRı ile ilgili bir 
yasa ta.sansına da olumsuz tavır t.akın 
makt.adır. 

önümlizdeki günlerde t.oplanması bek
lenen Yüksek Asken Şüra'dan önce Fey
zioRlu, MSP'nin hizaya getirilmesini şart 
koşmakt.adır. 

MSP CEPHESI 

MSP'nin bu gibi konularda uyguladı
Rı t.akt.ik bilinmekt.edir: MC ortaklıRının 
ruh ve felsefesine en uygun konularda 
bile bazı uygulamalarda anlaşmaı,lık Çı
kanp, yeni t.aviz kapıları aramak ... 

MSP, bu yolla, t.ürıü-çeşit handikap
larla malül Demirel'i ist.ediRi yönde ve 
alanda kuııanmayı bir oranda başannış
tır. 

MSP lideri Necmettin Erbakan'ın 
geçtiitimiz hacıanın ortalannda İstanbul
lu iş adamlarıyla yapt.IRı yemekli t.oplan
tı ise bir türlü desLek buiamadıRı büyük 
sennayeden t.ekrar omuz arama zorunlu
luğundan başka bir şey deRildi ... 

Bugüne kadar "Çukurova" diye ni
t.elenen kanat.t.an ist.ediRi t.am desteRi 
sağlayamayan MSP'nin, CHP'yi bitmez 
tükenmez ehlileştirme şok'lanna t.abi t.u
t.an İst.anbul kanadından destek araması 
ilginçtir. 

Büyük sermayenin bir kanadı kesin 
t.ercihini AP, bir kanadı da CHP olarak 
yapmışken ve ideal "AP-CHP" mont.ajı 
için çaba gösterirlerken, işlevi, hini ha
cetle soRuk yama olan MSP'nin büyük 
sennayeden kesin destek bulması ola
naksızdır. 

Nitekim Feyziollu'nun, MSP'li sorun 
olarak odaklaştırarak cephede talsızlık 
çıkarması bir yönüyle de, büyük serma
yenin İstanbul kanadından gelen huzur
suz frekansla ilgilidir. 

ARiTMETIK SIGINAK 

Seçime normal zamanında ve muhak
kak kendi hükümet.iyle gidilmesinden 
öte düşüncesi.olmayan Demirel'in, Fey
zioAlu'nu nasıl ve ne yolla yatışt.ıracaRı 
merak konusudur. 

GeçtiRimiz haCt.amn Perşembe ıünü 
bu huzursuzluRu et.inde duyan Demirel'
in, sadece kafa sayıaandan güç alan arit.
metik desteRi pekiştinneye yöneleceRi 
yolundaki yorum yaygındır. Bu konuda
ki yorumlar şöyle yapılmaktadır: 

En köt.ü olasılıkla CGP koalisyondan 
aynIırsa! 

Bu durumda ne olur? 
CGP'nin Millet Meclisindeki gücü do

kuz üyeliktir. Bunlardan biri malük 01-
dı.ıRu üzere AP emanelidir. CGP'ye bir 
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EMANET VE HıYANET ... HıYANET ... HıYANET 

CGP Genel Başkanının Cuma günkü 
basın toplantısı, bu yorumların özellik
le sonuncusuna hak verdirecek unsurla
n yansıtıyordu. 

FeyzioRlu'nun Perşembe günkü ya
zılı açıklamasından sonra, Demirel'de, 
aynı yorumu yapmış olmayıldı ki, açık
lamanın hemen sonrasında bu gibi hal
lerde "başarıii"· 
elçisini" CGP koridorlanna sevketmeyi 
ihmal etmemişti. 

Seyfi öztürk ve Nahit Menteşe, biz
zat Demirel'in direktiCiyle CGP'nin oda
ama gitmişler ve CGP'li SaRiık Bakanı 
Kemal Demir ile görüşmek istediklerini 
bildinnişlerdi. 

Demirel, Feyziollu ile direkt görüş
meden önce avcı birlikleri kanalıyla bir 
nabız yoklamasına girişmeyi uygun gör
müştü. 

Ancak, bu gibi işlerde tecrübe sahibi 
FeyzioRlu, yazılı açıklamasının hemen 
sonrasında, bakan arkadaşlanyla bir a
rada bulunmayı ihmal etmemiş, nitekim 
biraz sonra da, beklediRi gibi AP'den iki 
"iyi niyet elçisi" çat kapı CGP'ye dam
lamışlardı. 

BULUTLAR 

Perşembe günü CGP yönünde beliren 
bulutları daRıtamayan Demirel, Cuma 
günü FeyzioRlu'nun basın t.oplantısında 
söyledikleriniduyunca gözle görünür bi
çimde t.edirgin olmuşt.u. 

Cephenin büyük başı, Cuma günü 
Cumhurbaşkanıyla yaptı Rı haftalık ola
Ran görüşmeden çıkarken bir gazet.eci
nin konuyla ilgili ıorusuna şu karşllıRı 
veriyordu: 

"- Bu önemli konudur. ıstişare 
yapacaitım ... " " 

FeyzioRlu'nun ortaklıkt.an şikftyetle
ri görünürde MSP'de odaklaşıyordu. Bu 
arada MSP'ye ölçüsüz t.avizler veren 

Bunun nedenini çözmek zor deRiidi. 
Demirel, cephe ortaklıRml düşe kalka 

yürütürken MSP'nin ipini taviz ile, CGP' 
nin ipini de, "Vatan-millet.-komünizm 
t.ehlikesi" çlRırt.kanlıRı ile kontrol alt.ın
da bulundunnuştu. 

Dördüncü Cigürana ise bir çeşit. cina
yet paspası işlevi yüklenmiş, kanlı ayak 
izleri bu paspasa silinerek giderilmeye 
çaIışllmışt.l. 

BAM TELI 

Kendi açısından CGP'deki olumsuz 
etilimleri hafta başında koklayan Demi
rel, Kırşehir'de baraj temeli at.arken yap
tlRı konuşmada "Büt.çeden sonra (Üven
likle ilgili yasalar ele alınacak" demişti. 
Bu konuda özeııikle üç numaralı ortaAın 
bam teline dokunmayı denemişti. 

Ama haft.a sonundaki görünüme bakı
lırsa CGP hiç de, bir kez daha avutulma
ya niyetli olmadıRını hissettiriyordu. 

CGP'nin, MSP konusundaki hassasi
yet.ini yolunlaştıran nedenler sadece AP 
tarafından verilen tavizlerin ölçüsüzlüRü 
deRHdir. Buna ek olarak, MSP'nin, Ge
nelkunnay Başkanı Orgeneral Semih 
Sancar'ın görev süresinin uzatılmasında 
takındıRı t.avır da önemli bir huzursuz
luk kaynaRı oluşt.unnakt.adır. 

MSP çevrelerinden sızan haberlere 
göre, MSP, Orgeneral Sancar'ın görev sü
resinin uzat.ılmasında olduRu gibi JanJan
darma Genel KomutanlıRı ile ilgili bir bir 
yasa ta.sansına da olumsuz tavır t.akın 
makt.adır. 

önümlizdeki önümlizdeki günlerde günlerde t.oplanması bekbek
lenen Yüksek Asken Asken ŞüraŞüra'
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'

t.oplanması 
dan önce önce FeyFey

zioRlu, MSP'nin MSP'nin hizaya hizaya getirilmesini şart şart 
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MSP CEPHESI 

MSP'nin bu gibi konularda uyguladı
Rı t.akt.ik bilinmekt.edir: MC ortaklıRının 
ruh ve felsefesine en uygun konularda 
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En köt.ü 
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jeat olarak ikram edilen bu emanetin u· 
zun süreden beri AP'ye lAf ta,ldlRı da 
bilinmektedir. 

COP cepheden aynlına emanetin "as
li" yerine dönmesiyle bu ıayı sekize ine' 
cektir. 

MC yapısında meydana gelecek bu 
aritmetiksel boşluk, 226 veri alındıRında 
cepheyi düşürecek bir boşluk deRildir. 
Kaldı ki, Demirel'in bu sekiz içinden ba
kanlık vaadiyle adam ayutma.sı da bir 
oranda olası görünmektedir. 

Böyle olunca Demirel için ortada pek 
de korkulacak bir sorun yoktur!.. 

YOKTUR AMA? .. 

Bu yorum bW1lda noktalanrnak1a bir
likte bir de parantez açılmaitadır. De
mirel'in COP'ye duyduRu ihtiyaç salt 
aritmetiksel olmaktan öte, "etkin" ka
nallarla diyalog trafilini düzenlemede 
duyduR'u zorunlulukla ilgilidir. 

COP olayını Demirel için "önemli 
konu" y'6pan bmw b.urada yatmaktadtrı 
Aynca "Sunta yolsuzluRu" ile ilgili ola· 
rak kunılan komisyonun bqkanbk san
dalyesinde de COP'Ji Mehmet Altmı,ye
dioRlu'nun bulunm .. ı, sorunun içte ka
nama yapan bir bqka yüzüdür. 

ödenekler konusunda- Ecevit ile ya· 
nşma sevdUln&., grubunun tepkisini çe
ken ve bu tepkiyi her üyeye Şekerbank'· 
tan bol kredi ile yatıştıran Demirel'in ö
nümüzdeki haltalara artan bir rahatsız
lıkla adım atacalı anlaşılmaktadtr. 

ınal ve gasp altında bulundurduRu 
TRT ile cephenin büyük başı ve ıiyasal 
kadrosu, hiç bir şekilde demokrasi ve in· 
sanlık ıuçundan annamayacakttr. 

TEZGAH ESK! TEZGAH 

Son hattalarda TRT haber bültenle
rinin ilk sıralanna, bir lwun maceracı 
avı, banka soygunu haberlerinin özenle 
ardardma yerleştirilmeıi kamu oyunun 
gözünden kaçmama.ktadır. özellikle An
kan'da gözlenen aivil sdayönetim uygu
lamuıyla kamu oyuna nelerin empoze e
dilmek iltendili gözden kaçmamakta· 
dır. 

Bqkent lolta1tlannda askeri birlikleri 
daha çok görünÜl' hale getinnek bunun 
yanında cinayet uygulamalanDI. niabi bir 
yavq1ama vennekle hangi oyunun tez
gahlandlRı açıktu. 

Ancak cephe yönetiminin bu müpte
zel i,lemleri artık dolmu,1arda bile açık 
açık konutUlur hale gelmittir. 

Salt MHP kınntııı delil AP'nin suçlu· 
luRu kamu oyunun yargııında peki,· 
mektedir. 

Büyük sennayenin "APoCHP" montaj 
emelini kirletmemek endi,esiyle AP'ye 
ıW atan CHP ve manyetilindeki Clfiiian· 
1ann wt MHP'yi hedef alan demeç ve 
açıklamaları kamu oyunca mahkum ol· 
makta gecikmemittir. 

TIp GöRüŞü: YAYGIN BENIMSEME 

TİP Merkez yönetim kurulunun bu 
konuda yaptılı açıklama, etkin bir yay
gmlıkta beninuenmi,tir. 

"AP dü,üriilmedikçe MC dü,mü, ol· 
maz" b ... hklı açıklamada TİP Merkez 
Yönetim Kurulu lfU görü,e yer verdi: 

"MC 'nin kurulu, amacı, geli,mekte 
olan demokratikleşme ıürecini tenine 
döndünnek, bunun için ba,ta i,çi sınıfı· 
mn olmak üzere müttefiki emekçi kit
lelerin kazanılmı, haklannı geriletmeyi 
ve giderek yok etmeyi IBIlamak, devlet 
aygıtını fllfiıt1e,tinnek, öRretmen ye· 

tt,tiren kurumlarda ba,layarak üniveni· 
te ve orta öRretim okullarını .. Icıl ... · 
tınnak ve fa,iatle,tinnek, i,çi köylü, 
memur, ölretmen ve teknik elemanlara 
yönelik f&fiat örgütler kurarak ra,iat bir 
kitle tabanı olu,turmak, kıaa.ca baıkı, 
terör ve kanla tekelci burjuvazinin açık 
diktatörlütünün gerçekle,tirme ko,u1la
nnı olu,turmaktı. 

Nitekim, daha hükümetin kurulması 
sırasında, parlamento aritmetiRi bakı
mından hiç önemi olmıyan üç milletve
kili MHP'ye, birili güvenlik i,lerinde so
rumlu Ba,bakan yarduncııı olmak üzere 
iki önemli bakanlıkta ortaklık verilme
ıi, MC'nin balı miman AP'nin yukarıda
ki amacı saRlamada ne derece heupb ve 
kararlı oldulunun ifadesidir." 

MC URU .. 

TIP Merkez Yönetim Kurulu, MC dö
neminin, ölretmenlerin kıyımı, demok· 
ratik nitelikli memurların sürgün edilme
ıi, özel kadrolat ilavesi ile fa,i.t militan· 
ların devlet aygıtına .iıtemli olarak yer
le,tirilme.i, yüksek yargı kararlannın hi· 
çe sayılması, devletin kolluk kuvvetleri· 
nin MC'nin belirlenen amacı dolruıtu· 
sunda ve kolluk kuvvetlerine yardımcı 
güçler olarak ilan edilen faşist mili.lerle 
birlikte açık ıeçik kullanılmaya çah,tI· 
ması, memur ve teknik elemanlann de
mokratik haklarının kısıtlanmaaı, 

ı,çilerin memurl&fttrılması, işçi üc
retlerinin dondurulması giri,imleri, Sey· 
di,ehir, Tari" Buna, Prof"'tlo ve benzeri 
olaylarla i,çi ıınıfının kazanımlarının ve 
ekonomik mücadelesinin yok edilmeye 
çalıtıtması, gerici çal dışı düşüncelerin 
okul kitaplanna kadar sokulması, dil ve 
mezhep ayınınlarının körüklenmesi, do
Ru ve güney doRu Anadolu köylerine ve 
emekçilerine yapuan ırkçı şoven baskı
Lar ve komando saldınlarının yolunla,
tınlması, Olkü Ocaklan, MtsK, Tek·Bir, 
Olkü·Bir ve benzeri faşist örgütlerin re" 
mi makamların koruyucu kanadı altında 
oluşturulup geliştirilmesi, Anayasa ve 
yasalar kar,ısında hukuki durumu kuş
kulu hür te,ebbüs konseyi .adı altında 
sennaye sınıfının fiili tahakküm komite
lerinin oluşturulması ve nihayet adım 
adun geliştirilerek &rtık günde bir kaça 
varan saYIILZ, faili sözde beUi Olmayan 
siyasal cinayetler dönemi oldulunu be· 
Iirterek, Türkiye ışçi Partisinin MC'ye 
koydulu te,hitin ya.şanan olaylarla her
gün bir kez daha doRrulandılınl vurgula· 
dı. 

OO(';RU ÇÖZüM 

TİP Merkez Yönetim Kurulu, parti
nin bu görüşünün geniş çevrelerce be
nimaenmesinden duyulan sevinç yanın
da, MC'nin ba.ş sorumlusunun AP ol· 
dulu gerçelinin bazı gözlerce kaçınl· 
mak ittendiline de dikkati çekerek 'u 
görü,leri belirtti: 

"Esas itibariyle burjuvazi ve AF'nin 
hedefi bugünkü MC veya benzeri olarak 
iktidarda kalmak ve iktidar olarak seçi
me ritmektir. Bugüne kadar olanlardan 
çok daha anlamlı ve farklı siyasal düzen· 
lemelere yönelik olan son olaylar, MC' 
nin bqı AP'run, kendilinin yer almaya
caRı muhtemel hükümet oluşumlannı 
daha bqtan önleme manevralandır. Oy· 
aa AP'run önceden beri dolrudan bul..,
mak istemedili olayları MHP eliyle yap· 
tımu, oldulu gerçeRi gözardı edilemez. 
MC'nin tüm i,lemlerinin baş sorumlusu 
ve suçluıu aatında MC iktidannın deva· 
mı demektir. MC'nin düşürülmesi, ancak 
AP'nin de birlikte düşürülmesiyle müm
kündÜl'. 

Seçime gidilirken, hangi biçimde 
oluna oaun, MC döneminin b.., sorum· 
luıu, siyua1 cinayetlerin kanım üzerinde 
tqıyan AP'yi iktidarda tutmaya yönelik 
bir çözüm, gerçekte çözüm delildir. AP 
ve MHP'yi dı,arda bırakan bir seçim hü· 
kümeti kurulabilir ve kurulmalıdtr. 

MC'nin dü-,ürülmesi yalnızca parla· 
mento aritmetiline ve parlamento içi 
muhalefete bapaedilemez. Yapılacak bir 
erken seçimde dahi tek batına iktidar 
olac,Iml ne zamandır ıöyleyen CHP, 
bunun dayanaklanru ortaya koymalı, 
'kendisini iktidar yapacaKını iddia ettiAi 
sayıaa! gücü bugünden ve fiilen gösterir 
duruma gelmeli, MC'nin dü,ürülmesi yo· 
lunda demokratik kitle eylemlerine dö' 
nü,tünnelidir. Provokasyonlardan kaçın· 
mak, demokratik kitle hareket ve müca· 
delelerinden kaçınmayı haklı kılmaz. 
MC'nin dü,ürülmeai için CHP, parlamen· 
to içi gücünü, parlamento dışındaii de
mokratik toplumaal muhalefetin etkinli· 
ii ile bütünle,tirmek zorundadır. 

Türkiye t,çi Partisi, demokrasi müca
delesinde toplumsal muhalefeti bu dol
ru ve geçerlı çizgide yönlendirmek için. 
üzerine dü,eni yapmaya devam edecek· 
tir." 

Olaylar, "dece MC'nin ıuçlu yapııım 
delil, gerçek, kararlı ve inançlı mücade
lenin işçi ıınırının politik hareketinden 
kaynaklandılını, demoknui mücadelesi· 
nin de bu güce destek olunmak la müm· 
kün olabilecelini kanıtlamı,tır. 

T.C. 
Resmi Gazete 
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VI. SONUC: 
1 - 9n.'1961 gUn1·U. 334 sayılı Türkıye Cumhurlyetıi Anayasa'sının 

20/9/19'71 IrtInıu. 1488 sayılı Yasa 1� detı!'>lk 38. maddesinin Ikıncı ve 
UcUncü fıkralarının. Anayasa'nıIl 9. maddesinde yer alan (Devlet sekıto 
nın CUmhtırivet oldu4u hakkındnkl Anaya,!;n htikmllnUn detJştlrilemfye
ceiMne ve d�ıtI!->tlrilmesl teklif ediıemlveceitlnel m�kln blclm kurslım 

aykın 'bıılunmadıi'!ına ve ltira'1:ın reddine Şevket MUftU.q1I. Ahmet Kocak 
ve Ahmet H. Bovacıo�lu'nun delH!->lk ı;rerekceleriy!e. İhsan Ecemiş. Zlva 
Önel, ŞekJ;> Coruro�lu ve Muhittin GUıi.1n'ün karşıoylarıyle ve oyçokluiU 
ile; 

2 - Anayasa'nın 3R. maddesinin lUT'az konusu Ikıno:! ve UcUncü tık· 
ralan 8Cı�lndan: 20/9/1971 P.i.lnlU. J4RR sa.vtlı Kanuna illslcln tekllfin MU
tet Meclisinde tüm.UnUn öncelikte 'gört1şUlmeslnin AnS:yasa'run t55. ve 8S. 
maddelerındeki blcfm kuralına a1kırı olmadıihna Alunet Akar ve Mu· 
hittin GUriln'lIn karsıoylarivle ve oYCokluh\yla, 

3 - İtiraz konusu hUküm1erin yn.salastınlmBSında Anayasa'nın öte
ild blclm kllt'RI1Arına da aykırılık bulunmadıtma ve ıtirazın bu nedenle 
reddine oyblrııt!yle; 

23/3/1976 günUnde karar verildJ. 

BRşkan Başkanvek!lt tt ye tt ye 
Kc'nı Vrana Şevket Mültilgll Jhsan Ecemfı Ahmet Akar 

tlye tty. tty. tty. 
Halit Zarbuın Zfııa anel Abdullah tJner Ahmet Koçak 

ttye tty. tty. tlye 

Şe.tip Copuro�lu Muhittin Gtlriln Lütli amerbC1$ Hasan GflTsel 

tlye tlye 

Ahmet Salih Cebf Nihat O. Akçakavalıo�lu Ahmet H. BOl/ocıoDlu 

ANA YASA MAHKEMESi BE Ş 
AYDA KARAR DEGiSTiRDi 

VÜRüVOS, Türkiye Cumhuriyeti hukuk tarihinin en büyük "dönüşünü" 
açıklıyor. 20 Ocak 1977 tarih ve 15825 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan ka· 
rarı ile Anayasa Mahkemesi, Anayasa'nın 38. maddesinin iki fıkrasını iptal et· 
mişti. Bu iki fıkra, kamulaştırmalarda yapılacak ödemelerde gayrı menkulün 
verı;ı:i beyannamesinde bildirilen değerin esas alınacağını hükme bağlıyordu. 
YüRüVüŞ'ün geçen sayısında Anayasa Mahkemesi'nin hu kararı ve kararda
ki vahim ve ciddi çeliskiler üzerinde duruldu. 

YüRüYÜŞ, Anayasa Mahkemesi 'nin daha hüyük çeliskisini açıklıyor. 
Anay� Mahkemesi beş ay önce aynı konuda, aynı Anayasa maddesinin aynı 
fıkraları ile ilgili OIMk tam tersi bir karar aldı. Bu karar, Resmi Gazete'nin 1 2  
Ağustos 1976 tarihli 15675 sayılı sayısında yayınlandı. Vukarıda Anayasa 
Mahkemesi'nin beş ay önce almış olduğu kararın sonuç bölümü görülüyor. 

12 Ağustos 1976 tarihinde yayınlanan kararında Anayasa Mahkemesi 
Anayasa'nın 38. maddesinde belirlendiRi gibi kamulastırmalarda öderrelerin 
gayrımenkulün vergi beyannamesinde bildirilen değere cöre yaDılmasının 
"Cumhuriyet ilkelerine" uygun olduğunu belirtiyor. Bu )'üzden iptal iSlemini 
reddediyor. 21 Ocak 1977 tarihinde yayınlanan YJt YüRüVüŞ'ün geçen haf· 
ta �eştirdiği kararında ise verı;ı:i beyannamesine göre kamulaştırma ödemeleri 
yapılmasının "Cumhuriyet ilkelerine" aykırı olduğu sonucuna ulaşıyor. Ve 
38. maddenin iki fıkrasını iptal ediyor. 

Şimdi Anayasa Mahkemesine açıklama düşüyor. Bes ayda ne değişıi? 
Türkiye Barolar Birliği'ne, Türk Hukuk Kurumuna, Çağdaş Hukukçular Der· 
neği'ne de görev düşüyor. Birn da hukukla uğraşır mısınız? Anayasa Mahke· 
mesi bir dönüş ile ı;ı:erinin gerisi bir karar aldı ve Anayasa'yı en 2eri bir 
çizgıde dondurmak icin önemli bir adım attı. 
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bulundurduRu 
ve ıiyasal 

demokrasi ve in· 
annamayacakttr. 

TEZGAH 

haber bültenle
maceracı 

soygunu haberlerinin özenle 
kamu oyunun 

özellikle An
sdayönetim uygu

empoze e
kaçmamakta· 

askeri birlikleri 
getinnek bunun 

uygulamalanDI. niabi bir 
oyunun tez

bu müpte
dolmu,1arda bile açık 

AP'nin suçlu· 
yargııında peki,· 

"APoCHP" montaj 
endi,esiyle AP'ye 

manyetilindeki Clfiiian· 
demeç ve 

mahkum ol· 

BENIMSEME 

kurulunun bu 
etkin bir yay

dü,mü, ol· 
TİP Merkez 

verdi: 
geli,mekte 

ıürecini tenine 
i,çi sınıfı· 

emekçi kit
geriletmeyi 

IBIlamak, devlet 
öRretmen ye· 

ba,layarak üniveni· 
.. Icıl ... · 

i,çi köylü, 
elemanlara 

kurarak ra,iat bir 
kıaa.ca kıaa.ca kıaa. baıkı, 

burjuvazinin açık 
gerçekle,tirme ko,u1la

kurulması 
aritmetiRi bakı

siyasal cinayetler oldulunu 
Iirterek, Türkiye ışçi Partisinin MC'ye 
koydulu te,hitin ya.şanan olaylarla her
gün bir kez daha doRrulandılınl vurgula· 
dı. 

OO(';RU ÇÖZüM 

TİP Merkez Yönetim Kurulu, parti
nin bu görüşünün geniş çevrelerce be
nimaenmesinden duyulan sevinç yanın
da, MC'nin ba.ş sorumlusunun AP ol· 
dulu gerçelinin bazı gözlerce kaçınl· 
mak ittendiline de dikkati çekerek 'u 
görü,leri belirtti: 

"Esas itibariyle burjuvazi ve AF'nin 
hedefi bugünkü MC veya benzeri olarak 
iktidarda kalmak ve iktidar olarak seçi
me ritmektir. Bugüne kadar olanlardan 
çok daha anlamlı ve farklı siyasal düzen· 
lemelere yönelik olan son olaylar, MC' 
nin bqı AP'run, kendilinin yer almaya
caRı muhtemel hükümet oluşumlannı 
daha bqtan önleme manevralandır. Oy· 
aa AP'run önceden beri dolrudan bul..,
mak istemedili olayları MHP eliyle yap· 
tımu, oldulu gerçeRi gözardı edilemez. 
MC'nin tüm i,lemlerinin baş sorumlusu 
ve suçluıu aatında MC iktidannın deva· 
mı demektir. MC'nin düşürülmesi, ancak 
AP'nin de birlikte düşürülmesiyle müm
kündÜl'. 

Seçime gidilirken, hangi biçimde 
oluna oaun, MC döneminin b.., sorum· 
luıu, siyua1 cinayetlerin kanım üzerinde 
tqıyan AP'yi iktidarda tutmaya yönelik 
bir çözüm, gerçekte çözüm delildir. AP 
ve MHP'yi dı,arda bırakan bir seçim hü· 
kümeti kurulabilir ve kurulmalıdtr. 

MC'nin dü-,ürülmesi yalnızca parla· 
mento aritmetiline ve parlamento içi 
muhalefete bapaedilemez. Yapılacak bir 
erken seçimde dahi tek batına iktidar 
olac,Iml ne zamandır ıöyleyen CHP, 
bunun dayanaklanru ortaya koymalı, 
'kendisini iktidar yapacaKını iddia ettiAi 
sayıaa! gücü bugünden ve fiilen gösterir 
duruma gelmeli, MC'nin dü,ürülmesi yo· 
lunda demokratik kitle eylemlerine dö' 
nü,tünnelidir. Provokasyonlardan kaçın· 
mak, demokratik kitle hareket ve müca· 
delelerinden kaçınmayı haklı kılmaz. 
MC'nin dü,ürülmeai için CHP, parlamen· 
to içi gücünü, parlamento dışındaii de
mokratik toplumaal muhalefetin etkinli· 
ii ile bütünle,tirmek zorundadır. 

Türkiye t,çi Partisi, demokrasi müca
delesinde toplumsal muhalefeti bu dol
ru ve geçerlı çizgide yönlendirmek için. 
üzerine dü,eni yapmaya devam edecek· 

Önel, ŞekJ;> Coruro�lu ve Muhittin GUıi.1n'ün karşıoylarıyle 
ile; 

2 - Anayasa'nın 3R. maddesinin lUT'az konusu 
ralan 8Cı�lndan: 20/9/1971 P.i.lnlU. J4RR sa.vtlı Kanuna 
tet Meclisinde tüm.UnUn öncelikte 'gört1şUlmeslnin An
maddelerındeki blcfm kuralına a1kırı olmadıihna 
hittin GUriln'lIn karsıoylarivle ve oYCokluh\yla, 

3 - İtiraz konusu hUküm1erin yn.salastınlmBSında 
ild blclm kllt'RI1Arına da da d aykırılık bulunmadıtma 
reddine oyblrııt!ylblrııt!ylblrııt!y e; 

23/3/1976 günUnde karar verildJ. 

BRşkan Başkanveanveanv k!lt tt ytt ytt e 
Kc'nı Vrana Şevket Mültilgll Jhsan Ecemfı 

tlye tty. tty. 

Halit Zarbuın Zfııa anel Abdullah tJner 

ttye ttyttytt . tty. 

Şe.tip Copuro�lu Muhittin Gtlriln Lütli amerbC1$ 

tlye tlye 

Ahmet Salih Cebf Nihat O. Akçakavalıo�lu Ahmet 

ANA YASA MAHKEMESi 
AYDA KARAR DEGiSTiRDi 

VÜRüVOS, Türkiye Cumhuriyeti hukuk tarihinin 
açıklıyor. 20 Ocak 1977 tarih ve 15825 sayılı Resmi 
rarı ile Anayasa Mahkemesi, Anayasa'nın 38. maddesinin 
mişti. Bu iki fıkra, kamulaştırmalarda yapılacak ödemelerde 
verı;ı:i beyannamesinde bildirilen değerin esas alınacağını 
YüRüVüŞ'ün geçen sayısında Anayasa Mahkemesi'nin 
ki vahim ve ciddi çeliskiler üzerinde duruldu. 

YüRüYÜŞ, Anayasa Mahkemesi 'nin daha hüyük 
Anay� Mahkemesi beş ay önce aynı konuda, aynı 
fıkraları ile ilgili OIMk tam tersi bir karar aldı. Bu karar, Resmi 
Ağustos 1976 tarihli 15675 sayılı sayısında yayınlandı. 
Mahkemesi'nin beş ay önce almış olduğu kararın sonuç 

12 Ağustos 1976 tarihinde yayınlanan kararında 
Anayasa'nın 38. maddesinde belirlendiRi gibi kamulastı
gayrımenkulün vergi beyannamesinde bildirilen değere 
"Cumhuriyet ilkelerine" uygun olduğunu belirtiyor
reddediyor. 21 Ocak 1977 tarihinde yayınlanan YJt 
ta �eştirdiği kararında ise verı;ı:i beyannamesine göre 
yapılmasının "Cumhuriyet ilkelerine" aykırı olduğu 
38. maddenin iki fıkrasını iptal ediyor. 

Şimdi Anayasa Mahkemesine açıklama düşüyor. 



CHP KARTAL ILÇE YöNETIMI FESHEDILDI 
CHP ISTANBUL IL YöNETIM 
KURULU, VE DISK YÜROTME 
KURULU ÜYESI MEHMET MIH
LACI 'NIN "USTA" BIR PROVO
KASYONU SONUCUNDA CHP 
KARTAL ILÇESI FESHEDILDI. 
GENEL MERKEZ EKIBINE 
KARŞıTLlGI ILE BILINEN IL
ÇENIN TASFIYESINDE "MAO
CULUK" BIR BAHANE OLA
RAK KULLANıLDı' 

·SOSYAL 
D EM OKRAYÇA 

PROVOKASYO N 

CHP'de 23. kurultay öncesi girişilen 
antidemokratik uygulamalar, önceki haf
talarda tekrar hız kazandı. CHP örgütün· 
de, ilerici demokrat nitelikleriyle tam
nan tüm unsurlann incelikH bir dökümü
nü yapan CHP Merkez Yönetimi, bu un
surlann çevredeki etkinliklerini de göz
önüne alarak, "müstakbel" CHP Millet 
Meclisi grubunu� dikensiz gül bahçesi 
olması yolundaki çalışmalanm yotunlaş
tırdı. 

Tüm ilçe ve il örgütlerinde genel mer
kez yönetiminin antidemokratik ve tu
taısız yapısını eleştiren unsurlar yakın
dan izleniyor ve milletvekili seçiminde 
aday olma olasılıRı gözönüne alınarak, 
akla gelebilecek her türlü yöntemle hak
Imnda işlemler yapılıyor .. 

örgüt feshetmek, ihraç ve benzer iş
lemler sergilenirken, ilginç provokasyon 
örnekleri veriliyor. 

önceki hana CHP Istanbul Karta! b
çe Yönetim Kurulunun feshedilmesiyle 
sonuçlanan gelişmeler, CHP'deki antide
mokratik işlem ve uygulamalann ölçü ve 
boyutlannı bir kez daha somut biçimde 
örnekliyor. 

Istanbul bölgesinde, CHP Merkez Y ö· 
netiminin diş bilediRi ilçe yönetimleri
nin başında gelen Fatih İlçesinin genel 
merkez direktiCiyle teshi beklenirken da-
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ha sonraki sırada olan Kartal ilçesi fes
hedildi ... 

NASIL OLDU? 

HAYALI GEREKÇE ... 

Keskin devrimci kesilen Mıhlıeı daha 
sonra toplantı salonunun dışına çıkacak 
ve önemli görevini uygulamaya koyacak
tı ... 

netimi derhal harek�te geçiyordu. Önce 
Fatih' ilçesinin başında patlatılmaaı dü
şünülen kabak Karta1 ilçesinde pattatllı
yordu ... 

GeçtiRirniz Ocak ayının ortalannda 
tezgahlanan olay ve gelişmeler şöyle ce
reyan etti: 

Ocak ayının ortalannda Küçükyalı 
Lisesine faşist gruplarca yapılan saıdın 
üzerine çevrenin gençleri CHP lokalinde 
bir toplantı düzenlediler. Faşist saldınla· 
ra karşı, ilerici ö�retmen ve övencilerin 
can güvenliklerinin sa�lanmasl yolunda 
alınacak önlemlerin görüşüldüttü toplan
tıya CHP Istanbul II Yönetim Kurulu 
üyesi ve DISK Merkez Yürütme Kurulu 
üyesi Mehmet Ali Mıhlacı da katıldı. 

Mıhlacı toplantıda bir konuşma yap
tı. Toplantının güncel çerçevesi dışına 
çıkan Mıhlacı'nm "Marksist ve Leninist 
ilkeler" üzerine nutuk atması toplantıya 
katılanlarca biraz da şaşkınlıkla izlenir
ken, Genel Başkan Bülent Ecevit'i de 
suçlaması, amacının provokasyona dö· 
nük oldu�unu eleverdi. 

CHP İstanbul lı Yönetim Kurulu üye
si ve DıSK Yürütme Kurulu üyesi Meh
met Ali Mıhlacı'ya göre, "Ecevit son ku
rultayda marksist ve leninist ilkelere ters 
düşmüştü! ... " 

Provokasyon sıntıyordu ... 
Nitekim toplantıda hazır bulunanlar· 

dan sesler yükselmeye başladı: 
"- Amacın ne? Bu oyununu üst ku

rullara bildireceitiz ... " 
Mıhlacı'nın bu sözlere karşı cevabı 

şöyle oldu: 
"- Biz devrimciler birbirimizi ihbar 

mı edeceitiz? .. " 

Kandırabildi�i üç kişiye imzalattlRı 
tutanakta Mıhlacı, Kartal Ilçe yönetimi
ni feshettirecek "hayali" gerekçeyi bul
muştu: 

"- Burada Mao öitretisi yapılıyor" 
idi! ... 

CHP İstanbul İl Yönetimine uçurulan 
tutunakta imzası olanlar arasında EOa· 
tun Okatan adlı bir şahıs da bulunuyor
du. 

Tutanaita göre, CHP lokaline gelenler 
arasında hiç bir partili yoktu ve tutanaRı 
imzaıayanlar, lokaldeki toplantıda hiç 
kimseyi tanunıyorlardı! ... 

Provokasyon süklüm püklüm açıita Çı
kıyordu. 

TutanaRı imçalayanlar arasında yer 
alan EOatun Okatan, tutanakta, toplan
tıda "hiç kimseyi tanımadlRıru" bildiri
yordu. Oysa toplantıda oRlu Cihangir 
Okatan da hazır bulunmuştu. Nasıl olu
yordu da, baba oRlu nu tanunıyordu? . 

Sorunun cevabı basitti: imzacılar top
lantıda hazır bulunmamışlardı, hazır bu
lururıadıklan bir toplantıya ilişkin iddia· 
Ian ise Mıhlacı'nın dayatması sonucunda 
tutanak haline getiriyorlardı ... 

KANIT·DELiL YOK 

Kartal ilçesinin fesh i için bundan da
ha "güzel" bir gerekçeyi kolay kolay ya
kalayamayacak olan CHP Istanbul Y ö-

tı yönetimince Karta1 ilçesine gönde
rilen üç kişilik heyet, konuyu sorup so
ruşturdu Idan sonra ilçede " Maocu eRi
tim yaptldı�ına" ilişkin bir kanıt bula
madı. 

Oç kişilik heyetteki iki kişi hazırla
dıkIan raporda " Daha dikkatli olunması" 
yolunda göruş bildirirken, üçüncü kişi 
söz konusu iddialara kesin muhalefet 
şerhi koymayı uygun gÖlÜyordu ... 

Buna raRmen CHP n Yönetimi, genel 
merkez ej!:iliminin uzantısı olarak Kaıtal 
tlçe yönetimini fesh karan aldı. 

PERŞEMBENIN GELIşI.. .  

Şimdi ne olacaktır? 
Karta! ilçe yönetimi, Ay tekin Kotil 

manyetiRinde bir geçici kun.ıla verilmiş
tir. Bu ayın sonunda yapılması gereken 
kongrede ise neler olaca�ı ayan beyan 
bellidir ... 

CHP 'deki antidemokratik işlem ve 
uygulamalar konusunda en ufak eleştiri
ye karşı şaha kalkan demokrath�ı ve ile
riciliiti kendinden menkul düşünür ma
kulesine, ne yazık ki sinir bozucu bir ör
nek daha ... 

"- Rahme düşmüş ceninler "kına 
CHP 'yi eleştinneyin" demekten öte "bi
limsel" zengin1i�i kalmayanlara verile
cek bir cevap olsa gerek: 

- Rahme düşmüş ceninler aşlana ak· 
Iınızı başınıza alın!.. Gücünüz ve vaktiniz 
varsa tabii 

MÜLKIYETI, VERGI KAÇAKÇıLlGI YOLUYLA DA OLSA 
"CUMHURIYET ILKELERI" ARASıNA ALAN ANAYASA 

MAHKEMESI KARARıNA KARŞI: 
ALI SANLI : 

"HALKıMıZıN SESI 
YÜKSELMELİDİR" 

Anayasa Mahkemesinin, ·mülkiyeti 
Cumhuriyetin temel ilkeleri arasına alan 
karan, büyük bir dikkat ve titizlikle ses
sizlik şemsiyesi altında geçiştirilmeye 
çalışılıyor. 

Mülkiyetin, vergi kaçakçllıRı biçimiy
le de olsa "Cumhuriyet ilkeleri" arasına 
alınması, basın, yayın ve de düşün ala· 
nında tepkisiz bırakılıyor. 

Geçtigimiz haftanın Çarşamba günü 
Millet Meclisinde gündem dışı bir konuş
ma yapan CHP Burdur Milletvekili Ali 
Sanlı, konuyu meclise getirdi ve sesini 
kamuoyuna duyunnak istedi. Ancak 
Perşembe günkü gazeLelerde Sanlı'nın 
konuşmasına tek satır yer verilmedi. Hiç 
şaşırtıcı degil ama son derece ilginç. 

Bugüne kadarki çalışmalanyla, ilerici 
ve demokrat parlamenterlikten özgün 

örnekler veren AH Sanb, Çarşamba günü 
Millet MecHsinde yaptı�ı konuşmada 
şöyle dedi: 

"- 20 Ocak J 977 tarihli Reımi Ga
utede yayınlanan Anayasa Mahkemesi 
kararı demokrasimiz;n geleceli yönün· 
den ,on derece önemlidir. Anayasaya 
uygunlugun denetlenmesinde tiim görev 
ve 'orumluluk Anayasa Mahke:nilinin 
delildir. Başta .iyasi partiler olmak Uze
re demokratik kuruluşlar ve tüm halk,· 
mız bu karar üzerinde durmalıdır. Ana
yasa malıkemesinin karar gerekçesinin 
ve .onuçlarının genç ve dinamik demok· 
rasimizi dondurmak egilimlerinin ,elece
lini ,aptamah ve tavır alınmalıdır. Halkı· 
mızın !esi bu konuda yükselmelidir. Bir 
bakıma Anayasalar için en .al'am gü
vence, salhklı ve öıgür tepkilerdir. Nite
kim Anayaıanın giriş maddesi de aııl gü-

vencenin yurttaşlar ve hUrriyete, adalete 
ve fazilete aşık evlatlarının oldulunu be
lirtmiştir. 

Toplumun gel4im ve delişimIerin
den kopuk .adece Anayasa Mahkemeıin· 
deki J 5 yarıflcın ve ekonomik giicU elin
de bulunduranlann seılerini yUceltebildi· 
Li giiçlerin bekçililine bırakılmamıştır 
bu Anayasa. DUşUncemin temeli bu Ana
yasaya .ahip çıkmaktır. " Anayasa Mah
kemesinin karanndı özetle: "Bir bUtUn 
olan Tiirhiye Cumhuriyeti dUnninin ni· 
teliklerini deliştirecek derecede etkili 
olacak bir delişiklilin yapılmasına ola· 
nak yoktur. ÇUnkU 9. maddedeki deliş· 
mezlik ilke,inin amacı, Anayosanm 1.  
madde,i ile ikinci madde. inde ve bu 
maddenin ,önderme yaptı" başlangıç 
bölU"münde yeralan temel ilke ve kural
larla niteligi belirtilen ve Cumhuriyet 
,özcügii ile adiandınion devlet .iıtemidir. 

CHP Millet 
gül bahçesi 

çalışmalanm yotunlaş

genel mer
antidemokratik ve tu

unsurlar yakın
seçiminde 

gözönüne alınarak, 
yöntemle hak

benzer iş
provokasyon 

Istanbul Karta! b
edilmesiyle 

CHP'deki antide
ve uygulamalann ölçü ve 

somut biçimde 

Merkez Y ö· 
yönetimleri

İlçesinin genel 
beklenirken da-

üyesi ve DISK Merkez Yürütme Kurulu 
üyesi Mehmet Ali Mıhlacı da katıldı. 

Mıhlacı toplantıda bir konuşma yap
tı. Toplantının güncel çerçevesi dışına 
çıkan Mıhlacı'nm "Marksist ve Leninist 
ilkeler" üzerine nutuk atması toplantıya 
katılanlarca biraz da şaşkınlıkla izlenir
ken, Genel Başkan Bülent Ecevit'i de 
suçlaması, amacının provokasyona dö· 
nük oldu�unu eleverdi. 

CHP İstanbul lı Yönetim Kurulu üye
si ve DıSK Yürütme Kurulu üyesi Meh
met Ali Mıhlacı'ya göre, "Ecevit son ku
rultayda marksist ve leninist ilkelere ters 
düşmüştü! ... " 

Provokasyon sıntıyordu ... 
Nitekim toplantıda hazır bulunanlar· 

dan sesler yükselmeye başladı: 
"- Amacın ne? Bu oyununu üst ku

rullara bildireceitiz ... " 
Mıhlacı'nın bu sözlere karşı cevabı 

şöyle oldu: 
"- Biz devrimciler birbirimizi ihbar 

mı edeceitiz? .. " 

du. 
Tutanaita göre, CHP lokaline gelenler 

arasında hiç bir partili yoktu ve tutanaRı 
imzaıayanlar, lokaldeki toplantıda hiç 
kimseyi tanunıyorlardı! ... 

Provokasyon süklüm püklüm açıita Çı
kıyordu. 

TutanaRı imçalayanlar arasında yer 
alan EOatun Okatan, tutanakta, toplan
tıda "hiç kimseyi tanımadlRıru" bildiri
yordu. Oysa toplantıda oRlu Cihangir 
Okatan da hazır bulunmuştu. Nasıl olu
yordu da, baba oRlu nu tanunıyordu? . 

Sorunun cevabı basitti: imzacılar top
lantıda hazır bulunmamışlardı, hazır bu
lururıadıklan bir toplantıya ilişkin iddia· 
Ian ise Mıhlacı'nın dayatması sonucunda 
tutanak haline getiriyorlardı ... 

KANIT·DELiL YOK 

Kartal ilçesinin fesh i için bundan da
ha "güzel" bir gerekçeyi kolay kolay ya
kalayamayacak olan CHP Istanbul Y ö-

merkez ej!:iliminin 
tlçe yönetimini 

PERŞEMBENIN 

Şimdi ne 
Karta! ilçe 

manyetiRinde 
tir. Bu ayın 
kongrede ise neler 
bellidir ... 

CHP 'deki 
uygulamalar 
ye karşı şaha 
riciliiti kendinden menkul 
kulesine, ne 
nek daha ... 

"- Rahme düşmüş 
CHP 'yi eleş
limsel" zengin1
cek bir cevap 

- Rahme 
Iınızı başınıza 
varsa tabii 

MÜLKIYETI, VERGI KAÇAKÇıLlGI 
"CUMHURIYET ILKELERI" ARASıNA 

MAHKEMESI KARARıNA 
ALI SANLI : 

"HALKıMıZıN SESI 
YÜKSELMELİDİR" 

Anayasa Mahkemesinin, ·mülkiyeti 
Cumhuriyetin temel ilkeleri arasına alan 
karan, büyük bir dikkat ve titizlikle ses
sizlik şemsiyesi altında geçiştirilmeye irilmeye ir
çalışılıyor. 

Mülkiyetin, vergi kaçakçllıRı biçimiy
le de olsa "Cumhuriyet ilkeleri" arasına 
alınması, basın, yayın ve de düşün ala· 
nında tepkisiz bırakılıyor. 

Geçtigimiz haftanın Çarşamba günü 
Millet Meclisinde gündem dışı bir konuş
ma yapan CHP Burdur Milletvekili Ali 
Sanlı, konuyu meclise getirdi ve sesini 
kamuoyuna duyunnak istedi. Ancak 
Perşembe günkü gazeLelerde Sanlı'nın 

örnekler veren AH Sanb, Çarşamba günü 
Millet MecHsinde yaptı�ı konuşmada 
şöyle dedi: 

"- 20 Ocak J 977 tarihli Reımi Ga
utede yayınlanan Anayasa Mahkemesi 
kararı demokrasimiz;n geleceli yönün· 
den ,on derece önemlidir. Anayasaya 
uygunlugun denetlenmesinde tiim görev 
ve 'orumluluk Anayasa Mahke:nilinin 
delildir. Başta .iyasi partiler olmak Uze
re demokratik kuruluşlar ve tüm halk,· 
mız bu karar üzerinde durmalıdır. Ana
yasa malıkemesinin karar gerekçesinin 
ve .onuçlarının genç ve dinamik demok· 
rasimizi dondurmak egilimlerinin ,elece

vencenin 
ve fazilete 
lirtmiştir. 

Toplumun 
den kopuk 
deki J 5 
de bulunduranlann seılerini 
Li giiçlerin 
bu Anayasa. 
yasaya .ahip 
kemesinin karanndı 
olan Tiirhiye 
teliklerini 
olacak bir 
nak yokt
mezlik 
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POLITIKADA 

HAVA DURUMU" 

OISK üst yönetiminin gazetesi "Politika", yayın hayatını renklendire· 
rek sürdürüyor. 

Kitap köşesinden, moda köşesine, TV-Radyo Magazin köşesinden Atçı
lık köşesine kadar binbir renk ve desen sergileniyor D ISK üst yönetiminin 
" Politika" sında! ... 

Gazetenin kitap köşesinde, Maocu "düşünür" George Thonson'un Türk
çeye çevrilmiş kitapları ok urlara salık veriliyor. 

TV-Radyo Magazin köşesinde de, modacıların "Yağmur sonrası" için 
hangi giysileri düşündüklerine yer veriliyor! ... 

Özellikle bayanlar için modacıların " Gece giysileri, gündüz giysileri, yaz 
giysileri, sonbahar ve kış giysileri" için neler düşündükleriyle kalınmıyor, aynı 
modacıların "Yağmur sonrası için giysiler" oluşturmak için de döktükleri ça
balarda.n SÖz ediliyor ... 

Aynı sayfalarda o gece izlenmeye değer TV programları da okuyucuya 
aktarılıyor. 3 Şubat tarihli "Politika·"da, bunlardan biri "Görevimiz Tehlike" 
adlı CIA öyküsü şöyle sunuluyor okuyucuya: 

it _ Ilk yayına girdiği günlerdeki gibi ilgi ve heyecanla izlenen (Görevi
miz Tehlike) adlı dizinin bu akşam (Deney) adlı bölümü ekranlara gel�ek ... " 

IFLASTA GANYAN ... 

DISK üst yönetiminin yayın mutemedi ısmail Cfm'in bugünlerde gaze· 
teye getirdiği bir başka yenilikten de söz etmek gerek: At yarışçılığı ... 

Gazetedeki anonslara göre bundan böyle hergün "Politika"da Atçılık 
Köşesine yer verilecek ... Gazetenin kendi ifadesiyle bu girişim: "Yeni ve bü
yük girişim!..." 

Aslında girişim, çok denenmiş bir girişim. Tiraj sıkıntısıyla bunalım ge
çiren çoğu gazetenin zaman zaman başvurduğu ve doğrusu bu ya, bir türlü 
umduğunu bulamadığı bir girişim. 

Bu konudaki Babıali çaresizliği şu: Gazete satmıyor mu, bir şey bulup, 
buluşturmak gerek ... 

Yaygın bir söylenti ye göre, Türkiye'de " 300 bin at yarışı hastası" da var! 
Bu "300 bin hasta "nın yüzde 10'u gazeteyi alsa, bu, 30 bin satıŞ demek

tir!. .. 
Babıafi'nin çaresiz ceridelere verdiği reçete bu!". 

Şu halde Cumhuriyeti oluşturan bütün 
bu nitelikleri hangi dalrultuda olursa 01-
.un, tümünü veya bi,. bölümünü delişti,... 
mek veya kaldırmak Anayasoya tartış
mayı gerektirmiyecek kadar açıktır" 
dendi�ini kaydeden Ali Sanlı, konuşma
sının bundan sonraki bölümünde şöyle 
konuştu: 

"- Anayasa Mahkeme.; Anayoıanın 
9. madde.inde" hareketle, madem ki 
devlet şeklinin Cumhuriyet oldul" hak· 
kındaki AIUlYOla hükmü deliflirilemeı 
ve delişlirilme'; teklif edilemez. Ayıt 
ile bunun amacına uygun olorak 2. mad
de ue başwnııç maddelerinddi temel iL
kelere aylım devlet .iltem;n; önere" de
'işiklik" ,. biçim bakımındDn iptale 
mahkumdur. Dolayıııylo AnaYOla Mah· 
keme.; her Anayasa delifilılilini Cum
huriyetin temel ilkeler; aç"ından denet
liyeeeklir k� Cumhuriyet delifmez ue 
ebedi olarak kalabil,in. 

Bu çok tehlikeli gerekçe ile parla
mentonun çıkardılı bir karar, kanun, 
AnaYOla delifiklili yargılanmamı" hü
kiim giymemiş, bizzat AnaYOla koyucu· 
'u hükiim giymiş';r. Artık AnaYOla Mah
keme,; halkımızın AnaYOla delişiklil; 
yetkilin; cukıya almı,tır. " 

Sanlı, "Cumhuriyet" ilkesi kapsamı-

nın, herhangi bir devlet yetkilisinin ve 
özellikle devlet başkanhAı yetkililerinin 
soydan geçme yollarla bir hanedana geç
mesini yasaklayan bir devlet biçimini 
ifade ettiAini, Anayasa'nın ı. maddesin· 
de devlet şeklinin Cumhuriyet olduRu 
belirtilirken egemenllAin kaynaRı olarak 
toplumu gösterdiAini, egemenliRi kulla
nacak olanlann da soydan gelen bir hak
la deRil, zaman zaman yenilenen seçim
ler yoluyla bu yetkiye sahip olduklannı 
belirttiRini anlatarak şunlan söyledi: 

"- Bil kavrama AnaYOla hukuku dı
şındaki anlamlar nasıl IJerilebilmektedir7 
AnaYOla Mahkeme'i üyeleri 1. maddede 
yer alan Cumhuriyet .özüne Anayaıanın 
b�,ka ilkelerini de ekleyerek o ilkelere 
de delişmezlik kazandırma yetkilini ne· 
reden olmaktadırlar? . 

197/ delişiklilinden .onra böyle 
bir 'onuca oormak ,on derece zorlama 
IJe çapra,ık, tehlikeli gelişmelere açılt 
biçimde yapıımı,tır. AnaYOla Mahkeme
.� AnaYClladaki ilkeleri birhiyerarşi için
de kabul ederek her delişikiili bu temel 
ilkeye bal" olarak bir bütUn olu,turup 
demokra.iyi dondurmak durumundadır. ' 

Anayasayı yorumlamanın, onun i1k� 
lerinde ve kurumlannda, yalnızca yerle
şik düzenin ve statükonun smırlannı ka· 
buııenmek olmadıeını belirten CHP Bur-

Ama reçete o kadar çok eskidi ve eskitildi ki. .. 

MAKASÇILlK MI,  BECERIKSizLIK MI?.. 

Beceriksizlikle "Politika"cılık buluşunca ne olur? "Örnek" bir haberci
likI. olduğu gibi olur: 

31 Ocak 1977 günlü "Politika"da TIp Merkez Yönetim Kurulu'nun bil
dirisi'ne " başlanır" . Haberde şöyle deniyor: " Yayınlanan bildiride MC'nin ku
ruluş amacının Ulkemizdeki demokratikleşmeye engel olduğu ifade edilmiş ve 
şöyle denilmiştir:" 

Haber ve habereilik burada bitiyor. "Oenilen" hiç bir söz gazetede yer 
almıyor ... 

Reklamcılık, magazineilik, lotaryacılık derken " cin" l ikle karışık makas
çllıkL. 

TERCÜMAN'A SELAM! 

DISK üst yönetimi bu yakında gazetecilik yoluyla bir başka ilişkiye da
ha giriyor. Tercüman gazetesinin patronu Kemal Ilıcak'ın "banisi" bulunduğu 
Akajans'a kur yapıyor. Kısa bir geçmişte, Tercüman gazetesi ile OISK üst yö
netiminin başı arasındaki tatsız muhabbet hatırlanırsa, kurulmak istenen ilişki 
daha da ilginçleşiyor. 

Politika gazetesi Akajans'tan "özel" isteklerde bulunuyor. Örn�ğin: 
"Ankara'nın kirli havasıyla ilgili bir y'azIL .. " 

OISK üst yönetiminin gazetesi, Akajans Istanbul Büro Şefi Ahmet Ok
tay'a bu isteğini duyuruyor. Ahmet Oktay, " özel" isteği, ajansın Ankara Büro 
Şefi Güngör Yerdeş'e bir teleks notuyla iletiyor. Not aynen şöyle: 

"Sayın Yerdeş 'e uerilmesi: 
Bir hafta önce Aydın 'a Ankara 'nın kirli haUOlıyla ilgili bir yazı hazırla

masını bildirmiştik. Bu, Politika 'nın özel i8teğidir. Aman bu konuyu bir on 
önce hazırlathr. Ceoobını bekliyorum. 

A.Oktay" 
Kendisinden "Ankara'nın kirli havasını yazması" istenen "Aydın" da, 

Aydın Erdoğan!... Aynı zamanda, MC'nin Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe' 
nin basın müşaviri olan Aydın Erdoğan!... 

Ankara'nın kirli havası böylece "Politika"nın havasına biraz da olsa ışık 
tutuyor ... 
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POLITIKA 'NIN SIPARIŞI 

dur Milletvekili Sanh "Türkiye gibi geliş
meye IJe yenileşmeye açık dinamik bir 
toplumun dengelerini giinümüz çerçeIJes; 
içinde kilitlemek olanak dışıdır" dedi ve 
şöyle devam etti: 

"- AnaYGla Mahkemesine düşen gö
rev, bugiinkü düzeni .ınıf egemenliği un· 
surlarından anndmp, bu bağlantıların 
üstüne bir ölçüde çıkıp bu dar çerçeIJede 
ııkışıp kalmamaktır. Amaçlarını yenile
yen bir toplumu, tarihsel gelişim çizgisi
nin geritindeki kurallarla delil, daha ile
ri bir çerçeIJe IJe temele oturtabilecek 
gerekçeler bu AnaYOlada oordır. Nite
kim Yüce Mahkeme bir karannda 'huku· 
ki göriişlerin ebedil eşmeıinin olanak dışı 
oldulu IJe Anayasanın do bunu amaçlo· 
madılı'nı kabul etmiştir. Orptlenmiş 
yeni ve ileri .osyal giiçlerin sahip çıkaca· 
Iİ bir düzeni öngörmektedir bu Anayasa. 
Anayasanın özü, toplumsal dengeleri ile· 
ri bir çerçeveye oturtmaııdır. 

AnaYOla Mahkemeıinin denge huap· 
lan yerine tarih.el oluşum çugjı;nin 
.aptlrdmaıını önlemek temel görevidir. 
Yokla denge hesaplarına giren bir Ana· 
YOla Mahkeme'; kimin yoran na denge 
olacağını şimdiden bize he.Urme örne· 
lini IJermiştir. AnaYOla Mahkeme.i top· 
lumdaki ,ınıflar aralındaki menfaatlerin 
denge.;ni delil, oluşumun dinamizmini 
engellemeyecek bir tarafıızlaştırma den· 

gesine dayanmalıdır. Hukuk delJieti ilke
ş� kurulu dengelerin yerleşmiş hultuk 
düzenine IJe kurulu toplum ilişlrilerine 
körü körüne uymak şonucunu doluMu
gu zaman, ülkemizdeki halrim sınıflar, 
bu pek yüce ilkelerin gölge'inde egemen
liklerini sürdürecekler demektir . .. 

Anayasa Mahkemesinin, 6785 sayılı 
yasanın 42. maddesinin iptalinde. 6570 
sayılı gaynmenkul kiralanna ilişkin 2 ve 
3. maddelerinin iptalinde, 4753 sayılı 
çiftçiyi topraklandınna yasasının kamu
laştınna bedellerine ilişkin maddelerinin 
iptalinde, 6746 .. y�ı Tabıı Afeıı.rden 
Zarar Göreceklere ilişkin yasanın 38. 
maddesinin iptallnde ve istimlak yasuı
nm 3. maddesinin iptalinde verdiRi ör· 
neklerle mülkiyetin delerlendirUmeslni 
kurulu düzenin piyasa mekanizmaına 
baRiadıRını kaydeden All Sanb konuş· 
masının son bölümünde de şöyle dedi: 

"- Parlamento halltın özlemlerine IJI 
utemlerine göre AnayOlOYI de'iştirebilir 
IJe deliştirebilmelidir. AnaYOla Mahke
mesi bu düzenlemeleri bir bütün içinde 
yorumlamak IJe tutarhklannı '!J'kımolrlo 
yiikümliidür. Yolr.o bir kurucu med. 
göreIJini ii.tlenmiştir demelrtı'r. Tiim 
olumlu gelişmelerin bu tertlilt içinde ıto· 
panmOlI tehlikeıini görüyor, tüm .orum
lulan Anayaıanın denetlenme.inı ça'ın
yorum . .. 
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... 
o gece izlenmeye değer TV programları da okuyucuya 

tarihli "Politika·"da, bunlardan biri "Görevimiz Tehlike" 
sunuluyor okuyucuya: 

girdiği günlerdeki gibi ilgi ve heyecanla izlenen (Görevi
dizinin bu akşam (Deney) adlı bölümü ekranlara gel�ek ... " 

IFLASTA GANYAN ... 

minin yayın mutemedi ısmail Cfm'in bugünlerde gaze· 
başka yenilikten de söz etmek gerek: At yarışçılığı ... 
anonslara göre bundan böyle hergün "Politika"da Atçılık 

verilecek ... Gazetenin kendi ifadesiyle bu girişim: "Yeni ve bü

çok denenmiş bir girişim. Tiraj sıkıntısıyla bunalım ge
zaman zaman başvurduğu ve doğrusu bu ya, bir türlü 

bulamadığı bir girişim. 
konudaki Babıali çaresizliği şu: Gazete satmıyor mu, bir şey bulup, 

söylenti ye söylenti ye söylenti göre, Türkiye'de " 3" 300 bin at yarışı hastası" da var! 
hasta "nın hasta "nın hasta yüzde 10'u gazeteyi alsa, bu, 30 bin satıŞ demek

çaresiz ceridelere verdiği reçete bu!". 
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nın, herhangi bir devlet yetkilisinin ve 
özellikle devlet başkanhAı yetkililerinin 
soydan geçme yollarla bir hanedana geç
mesini yasaklayan bir devlet biçimini 
ifade ettiAini, Anayasa'nın ı. maddesin· 
de devlet şeklinin Cumhuriyet olduRu 
belirtilirken egemenllAin kaynaRı olarak 
toplumu gösterdiAini, egemenliRi kulla
nacak olanlann da soydan gelen bir hak
la deRil, zaman zaman yenilenen seçim
ler yoluyla bu yetkiye sahip olduklannı 
belirttiRini anlatarak şunlan söyledi: 

"- Bil kavrama AnaYOla hukuku dı
şındaki anlamlar nasıl IJerilebilmektedir7 IJerilebilmektedir7 IJeri
AnaYOla Mahkeme'i üyeleri 1. maddede 
yer alan Cumhuriyet .özüne Anayaıanın 
b�,ka ilkelerini de ekleyerek o ilkelere 
de delişmezlik kazandırma yetkilini ne· 
reden olmaktadırlar? . 

197/ delişiklilinden .onra böyle 
bir 'onuca oormak ,on derece zorlama 
IJe çapra,ık, tehlikeli gelişmelere açılt 
biçimde yapıımı,tır. AnaYOla Mahkeme
.� AnaYClladakiClladakiCll ilkeleri birhiyerarşi rhiyerarşi rhi için
de kabul ederek her delişikiili bu temel 
ilkeye bal" olarak bir bütUn olu,turup 

Kendisinden "Ankara'nın kirli havasını yazması" 
Aydın Erdoğan!... Aynı zamanda, MC'nin Ulaştırma 
nin basın müşaviri olan Aydın Erdoğan!... 

Ankara'nın kirli havası böylece "Politika"nın 
tutuyor ... 

1I0t � ·"Ot;i'� 

!'l'1\1l.lI yttrdQS ' e  verıLmlfsı 

·Jlr ·Jlr · h..tftd onctl aydın ' a  dııkal" d ' nın ı n r l ı  n a v a

ydZı h i; tZ ı r L "t(lıaSıTll b ı L d ı r rn ı s t ı k .  bu �
dl ı  ... n ... n ... Konuy'J Konuy'J Konuy' uır a n  onclf h "\ z l r L a t t ı r .  ı:evaoını 

ı:ıev'J ı l e r .  

a . u l <l tt Y ·  

POLITIKA 'NIN SIPARIŞI 

dur Milletvekili Sanh "Türkiye gibi geliş
meye IJe yenileşmeye açık dinamik bir 
toplumun dengelerini giinümüz giinümüz gi çerçeIJes; 
içinde kilitlemek olanak dışıdır" dedi ve 
şöyle devam etti: 

"- AnaYGla Mahkemesine düşen gö
rev, bugiinkü düzeni .ınıf egemenliği un· 
surlarından anndmp, bu bağlantıların 
üstüne bir ölçüde çıkıp bu dar çerçeIJede 
ııkışıp kalmamaktır. Amaçlarını yenile
yen bir toplumu, tarihsel gelişim çizgisi
nin geritindeki kurallarla delil, daha ile
ri bir çerçeIJe IJe temele oturtabilecek 
gerekçeler bu AnaYOlada oordır. Nite
kim Yüce Mahkeme bir karannda 'huku· 
ki göriişlerin ebedil eebedil eebedi şmeıinin olanak dışı 
oldulu IJe Anayasanın do bunu amaçlo· 
madılı'nı kabul etmiştir. etmiştir. etmi Orptlenmiş 
yeni ve ileri .osyal giiçlerin sahip çıkaca· 
Iİ bir düzeni öngörmektedir bu Anayasa. 
Anayasanın özü, toplumsal dengeleri ile· 
ri bir çerçeveye oturtmaııdır. 

AnaYOla Mahkemeıinin denge huap· 
lan yerine tarih.el oluşum çugjı;nin 
.aptlrdmaıını önlemek temel görevidir. evidir. evidi
Yokla denge hesaplarına giren bir Ana· 

gesine dayanmalıdır. 
ş� kurulu dengelerin 
düzenine IJe kurulu 
körü körüne uymak 
gu zaman, ülkemizdeki 
bu pek yüce ilkelerin 
liklerini sürdürecekler demektir 

Anayasa Mahkemesinin, 
yasanın 42. maddesinin 
sayılı gaynmenkul 
3. maddelerinin 
çiftçiyi topraklandınna 
laştınna bedellerine 
iptalinde, 6746 
Zarar Göreceklere 
maddesinin iptallnde 
nm 3. maddesinin 
neklerle mülkiyetin 
kurulu düzenin 
baRiadıRını kaydeden 
masının son bölümünde 

"- Parlamento 
utemlerine göre AnayOlOYI 
IJe deliştirebilmeli
mesi bu düzenlemeleri 
yorumlamak IJe 
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" B iR N E FES S I H HAT " 
VE DÜSMAN LAR I 

1950'Iere kadar, sagllk hizmetinden 
çok sınırlı olarak yararlanabilen işçilerin, 
sigortanın kurduj!u saghk örgütlerinden 
geniş ölçüde yararlanması, olaylan geniş 
açıdan göremeyen bazı kimselerde, her
kesi sigortalamakla aynı s'onucun alına
bilecegi vanılgısını do�unnustur. Sosyal 
Sigortalar Kurumu işçilere bu hizmeti 
Türkiye'de mevcut hekim hizmetini ken
di tarafına çekerek saglamıstır. Bugün 
Türkiye'de 2000 kişiye bir hekim düşer· 
ken SSK'da 800 kişiye bir hekim düs
mektedir. Buna ragmen sigorta örYÜtleri
nin talebi karşılavamadı�ı, hastane ve dis
panserlerde vıgılma oldugu ve bu neden
le hizmet kalitesinin düştügü görülmek· 
tedir. Bu beklenen bir sonuctur. Sigorta. 
talebi arttınr ve 800 kişiye bir hekirr.le 
saghkhizmeti istenen düzeyde verilemez. 

HALKTAN GELEN BASKıLARLA ... 

Hekimlik, çaglar boyu, satılan bir 
hizmet olagelmiştir. Hekimlerin hastaya 
yaptıklan hizmet karşı1ıgında ücret al
malan geleneksel uygulamadır. Bu ücret 
de, hemen daima ve her ülkede, dar ge
lirli ailelerin mali güçlerini aşan bir dü· 
zeyde olagelmiştir. 

Halkın, saglık hizmetinden, mutlu bir 
azınhitın yararlandıitı düzeyde yararlan
ma istegini n, ilk önce, 19. yüzyıl sonia
nnda Almanya'da �üçlendigini �öriiyo· 
ruz. Almanya'da yöneticiler ve hekimler 
ancak halktan �elen baskı altında, yedi 
yll kadar süren bir çalışma sonunda, 
mevcut düzeni bozmadan o dönemdeki 
halkın isteklerini karşlla'yacak bir çö· 
züm yolu bulmuşlardır. Bu çözüm, zpn
ginler hariç herkesinkatılmakzorunda ol
dugu ve kar amacı gütmeyen "hastalık 
sandıklan" kurulmasıdır. Calışan herkes 
geliri ile orantllı olarak her ay hastalık 

� sandıkJanna belli bir prim ödeyecek, ki
şi hasta oldugu zaman bu sandıklar he
kime, eczaneye veya hastaneye ödeye
cektir. Bir başka deyimle sigorta bir fi· 
nansman kurumu olacak, hizmet serbest 

hekim ve hastaneler tarafından halka su· 
nulacaktır. 

Almanya'da başlatılan bu sistem, di
ger batı ülkelerinde de benimsenmiş ve 
aynı ilkelere dayanan saglık sigortası sis
temi kısa bir sü,e içinde batıda yayılmış· 
tır. 

SOSYAliST UYGULAMANıN 
ETKiLERi 

Tüm dünyada saghk hizmetlerinin su· 
nulması ve finansmanı konusunda son 
yıllarda görülen gelişmeyi anlayabilmek 
için bu konuda sosyalist uygulama ve 
anlayışı da bilmek gerekir. Sosyalizmde 
saitlık hizmetini herkese eşit şekilde gö· 
türmek devlet görevidir. Devlet bu hiz
metleri kendi kaynaklan ile finanse eder. 
Hekimler de tüm emekçiler gibi belli bir 
ücretle çalışırlar. 

Gerek halk kitlelerinden gelen baskı
lar ve sosyalist sistem ülkelerinin uygula
malanndaki çekicilik sonucunda kapita· 
list ülkelerde hükümetler, halkın üzerin
de önemle durdugu hizmetleri, daha 
yaygın biçimde sunma zorunlulugunu 
duymuşlardır. "Sosyal adaleti saglama" 
sloganı, üretim' ilişkilerini de�iştirmeden 
sosya] alanda sosyalizmle "rekabete ça
Iışma" politikasını yansıtır. Unutmamak 
gerekir ki kapitalist düzen yıkılmamak 
için bu anlamda bir "sosyal adaleti" kısa 
zamanda gerçekleştirme zorundadır. 
Sa�lık a]anında b�, sigorta yolu ile veya 
genel bütçeden finanse edilerek yapılabi· 
lir. Sosyalizmin etkinligini artırdı�ı bir 
çae-da, kapitalist devlet halka sosyal alan
da hizmet ettie-i imajını vererek halkın 
güvenini kazanmak zorundadır. 

19. yüzyıl sonunda "patlamalara" en
gel olabilmek için "saghk sigortası" yön
temini bulan kapitalist devlet, bugün ar· 
tık bu uygulamadan da vazgeçmeye baş· 
lamıştır. 

Saghk sigorta düzenini tamamen terk 
eden ilk ülke ıngiltere'dir. ıngiltere 191 1 
yılından beri uyguladıe-ı sae-hk sigortası-

nı 1946 yılında la�vetmiş ve yerine ge
nel bütçeden finanse edilen "Ulusal Sa�
lık Hizmeti"ni (National Health Service) 
kurmuştur. Dünyada saglık düzeyinin en 
yüksek oldugu Isveç, bu hizmeti hemen 
tamamen (yüzde 82) genel bütçeden 
ödenen bir hizmet haline getirmiştir. 
Norveç'te de durum aynıdır. Bu ülkede 
sigorta primlerini vergi dairelerinin top
laması hizmetin ne kadar devletleşOrildi
�inin delillerindendir. Sistemini de�iştir
meyen tek ülke Batı Almanya'dır. Bu
nun nedenleri hekimlerin hükümet üze· 
rindeki büyük baskısıdır. 

19.  YÜZYıL SiGORTACıllGI 
VE GÜNÜMÜZ 

Yirminci yüzyılın son dörtte birinde, 
her ülkenin mevcut sigortalan tasfiye et· 
ti�i bir ça�da, 19. yüzyıl sigortacıh�ına 
sanımanın anlamı nedir? Biliyoruz ki 
20. yüzyılın ikinci yansında saelık hiz
metlerinden en yüksek düzeyde yararlan· 
man ın bir insan hakkı oldu�u ve bunu 
saglamanın bir devlet görevi olı:Juğu ka
bul edilmektedir. Bu görüşün dünya ça· 
pında yaygınlaşmasına da sosyalist ülke
lerin sa�hk hizmetlerinden aldıkları çok 
başanlı sonuçlar etkili olmuştur. 

Saglık hizmetlerinde serbest pazar 
ekonomi�i uygulandıgında hekimlerin 
aşın ölçüde ihtisaslaşmaya kayması, bü· 
yük kentlerde toplanması kaçınılmaz bir 
olgudur. Yeter sayıda hekimi olan ülke
lerde bu etkinin farkına vanlmayabilir. 
Ancak liberal düzen, hekim sayısı yeter
siz az gelişmiş ülkelerde, her alanda ol· 
dugu gibi güçsüZÜ ezer. 

Sözü ülkemize getirirsek, Türkiye'de 
sa�lık düzeni liberal düzendir. Sigorta, 
sa�lık hizmeti pazarını genişleleceğine 
göre, bu kanun hekimlere her yerde, bıı 
arada büyük kentlerd� de, daha geniş iş 
sahası açacaktır. Bu durumda hekim da· 
ha rahat yaşama, çocugunu daha iyi 
okulda okutma gibi nedenler ile büyük 
kentleri tercih edecektir. Şimdi Dogu il-
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lerine hekim bulunmaz iken, sigorta uy
gulamasına geçildi�i takdirde Orta Ana
dolu ve hatta Batı Anadolunun küçük ve 
azgelişmiş il ve ilçelerinde de hekim bul
mak bir mesele olacaktır. 

Kısacası, sa�lık hizmetlerini "sigor
tacılık" ile yürütmeye kalkışmak, hele 
bunu ilericilik olarak göstenneye ka]kış
mak, kapitalist düzenin günümüzdeki iş. 
leyişine bile geçemeyen yöneticilerin 
işidir. 

iLAÇ TEKELLERiNiN BASKıLARı 

1960'tan sonra bir sıçrama yaparak 
hızla tekelleşen ilaç sanayii, hükümetler
den, kendisine daha geniş pazar yaratıl
masını istemeye başlamıştır. 1960-70 
dönfminde uygulamaya konulan "sosya
lizasyon" bu açıdan ilaç tekellerine pek 
zıt düşmemiştir. Ne var ki özellikle kır
sal kesimin ilaç için alım gücü çok sınır· 
Iıdır. Sosyal Sigortalar Kurumunun veya 
Emekli Sandıemın i1aca ödedijti meblajt
lar büyük şehirlerde büyük yekunlara 
ulaşmaktadır. Bu nedenledir ki ilaç te· 
kelleri, 12 Mart sonrası hükümetlerini, 
kendi pazanannı genişletecek olan "si. 
gortacılı�a" geçilmesi için zorlamaya 
başlamıştır. 

Yerli ilaç sanayiinde hızla artan te
kelleşme ve iç pazar olanaklannın �eniş· 
letilmesi için, genel saghk sigortası ka· 
nunu gibi bir kanun gerekmektedir. Bu· 
gün ülkemizde toplam i1a,ç Üfetin.inin 
yüzde 29'u, toplam cirosu 100 milyon 
TL. üzerindeki 3 firmaya, yine toplam 
üretimin yüzde l&'i  toplam cirosu 60-100 

"AKGÜNLER"DEN 1 976'YA 

SOSYAL DEMOKRASI ıÇINDE BULUNDUCUMUZ YIL IKTIDARA GELMEYI DÜŞÜNÜYOR. NE VAR Kı' TOPLUMA 
SÖYLEDIKLERI, VAAD ETTIKLERI "GERI" OLMAKTAN ÖTEYE GEÇEMIYOR. CHP, MILLIYETÇı CEPHENIN 
SACLIK HIZMETLERINE GETIRMEK ISTEDICI "SIGORTACıLıCA" KARŞI OLDUCUNU SÖYLüYOR. AMA KENDISI 
DE BUNUN öTESINDE·BIR SLOGAN KULLANAMIYOR. "AKGÜNLERE" BROŞÜRÜNDEN "PROGRAMA" GELINCEYE 
DECIN, ILAÇ SANAYIININ DEVLET ELIYLE KURULMASı SLOGANıNDAN BILE VAZGEÇMEK ZORUNDA KALDı. 

AKGüNLER
'
E ( 1 973 )  

• Ilaç sanayii devlet veya sosyal güvenlik kurumları eliyle kurulacaktır. 
Yerli ilaç hammaddesi üretimine ağırlık verilecektir. Bu Jtibi tedbirlerle ilacın 
büyük ölçüde ucuzlatılması sağlanacaktır. 

• Sağlık hizmetlerinin maliyetini ve niteliğini etkileyen sağlık araçları 
ve gereçleri sanayii, gene öncelikle devlet ve sosyal güvenlik kurumları eliyle 
geliştirilecektir. Yurt içinde yapılamayanların da öncelikle sosyal güvenlik ku· 
rumiarınca ithali sağlanacaktır. 

• ülkemizde meslek hastalıkları ve iş kazaları yüzünden ölüm, hastalan
ma ve sakatlanma oranları çok yüksektir. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığıy
la Çalışma Bakanlığının, sosyal güvenlik kurumlarının ve sendikaların işbirli
ğiyle, bir işyerleri sağlığı ve güvenliği seferberliği açılacaktır. Bir yandan bu 
alanda eğitim programları düzenlenir, yeterli işgüvenliği tedbirleri alınırken, 
bir yandan da, ihmalleri Jtörülen işletmelere ve yönetici veya teknik personele 
uygulanacak müeyyideler ağırlaştırılacaktır. 

PROGRAM ( 1 976) 

Sağlıkla ilgili sanayi dallarında, ilaç yapımının dağıtımının ve kullanımı
nın denetlenmesinde Devlet etkinliği arttırılacaktır. 

Sağlık hizmetleriyle ilgili araç ve Rereç sanayiinin kamu kuruluşları ve 
toplumsal sigorta kurumları öncülüğünde yeterli düzeye çıkarılması sağlana
caktır. 

Kamu kuruluşları, özellikle toplumsal sigorta kurumları eliyle, ilaç ham
maddesi sanayii, dışa bağımlılık oranı düşük yerli ilaç sanayii geliştirilecektir. 

Işyeri güvenliği ve çalışma koşullarının sağlık gereklerine uygunluğu et
kin yaptırımlara bağlanacaktır. Işyerlerinde bu konuda eğitim zorunlu olank
tır. 
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Gerek halk kitlelerinden gelen baskı
lar ve sosyalist sistem ülkelerinin uygula
malanndaki çekicilik sonucunda kapita· 
list ülkelerde hükümetler, halkın üzerin
de önemle durdugu hizmetleri, daha 
yaygın biçimde sunma zorunlulugunu 
duymuşlardır. "Sosyal adaleti saglama" 
sloganı, üretim' ilişkilerini de�iştirmeden 
sosya] alanda sosyalizmle "rekabete ça
Iışma" politikasını yansıtır. Unutmamak 
gerekir ki kapitalist düzen yıkılmamak 
için bu anlamda bir "sosyal adaleti" kısa 
zamanda gerçekleştirme zorundadır. 
Sa�lık a]anında b�, 

gerçekleştirme 
b�, 

gerçekleştirme 
sigorta yolu ile veya 

genel bütçeden finanse edilerek yapılabi· 
lir. Sosyalizmin etkinligini artırdı�ı bir 
çae-da, kapitalist devlet halka sosyal alan
da hizmet ettie-i imajını vererek halkın 
güvenini kazanmak zorundadır. 

19. yüzyıl sonunda "patlamalara" en
gel olabilmek için "saghk sigortası" yön
temini bulan kapitalist devlet, bugün ar· 
tık bu uygulamadan da vazgeçmeye baş· 
lamıştır. 

Saghk sigorta düzenini tamamen terk 
eden ilk ülke ıngiltere'dir. ıngiltere 191 1 
yılından beri uyguladıe-ı sae-hk sigortası-

sanımanın anlamı nedir? Biliyoruz ki 
20. yüzyılın ikinci yansında saelık hiz
metlerinden en yüksek düzeyde yararlan· 
man ın bir insan hakkı oldu�u ve bunu 
saglamanın bir devlet görevi olı:Juğu ka
bul edilmektedir. Bu görüşün dünya ça· 
pında yaygınlaşmasına da sosyalist ülke
lerin sa�hk hizmetlerinden aldıkları çok 
başanlı sonuçlar etkili olmuştur. 

Saglık hizmetlerinde serbest pazar 
ekonomi�i uygulandıgında hekimlerin 
aşın ölçüde ihtisaslaşmaya kayması, bü· 
yük kentlerde toplanması kaçınılmaz bir 
olgudur. Yeter sayıda hekimi olan ülke
lerde bu etkinin farkına vanlmayabilir. 
Ancak liberal düzen, hekim sayısı yeter
siz az gelişmiş ülkelerde, her alanda ol· 
dugu gibi güçsüZÜ ezer. 

Sözü ülkemize getirirsek, Türkiye'de 
sa�lık düzeni liberal düzendir. Sigorta, 
sa�lık hizmeti pazarını genişleleceğine 
göre, bu kanun hekimlere her yerde, bıı 
arada büyük kentlerd� de, daha geniş iş 
sahası açacaktır. Bu durumda hekim da· 
ha rahat yaşama, çocugunu daha iyi 
okulda okutma gibi nedenler ile büyük 
kentleri tercih edecektir. Şimdi Dogu il-
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SÖYLEDIKLERI, VAAD ETTIKLERI "GERI" OLMAKTAN ÖTEYE GEÇEMIYOR. CHP, MILLIYETÇı 

HIZMETLERINE GETIRMEK ISTEDICI "SIGORTACıLıCA" KARŞI OLDUCUNU SÖYLüYOR. 
BUNUN öTESINDE·BIR SLOGAN KULLANAMIYOR. "AKGÜNLERE" BROŞÜRÜNDEN "PROGRAMA" 

ILAÇ SANAYIININ DEVLET ELIYLE KURULMASı SLOGANıNDAN BILE VAZGEÇMEK ZORUNDA 
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sanayii devlet veya sosyal güvenlik kurumları eliyle kurulacaktır. 
hammaddesi üretimine ağırlık verilecektir. Bu Jtibi tedbirlerle ilacın 

ucuzlatılması sağlanacaktır. 
hizmetlerinin maliyetini ve niteliğini etkileyen sağlık araçları 

sanayii, gene öncelikle devlet ve sosyal güvenlik kurumları eliyle 
Yurt içinde yapılamayanların da öncelikle sosyal güvenlik ku· 
sağlanacaktır. 

meslek hastalıkları ve iş kazaları yüzünden ölüm, hastalan
oranları çok yüksektir. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığıy

Bakanlığının, sosyal güvenlik kurumlarının ve sendikaların işbirli
sağlığı güvenliği seferberliği açılacaktır. Bir yandan bu 

PROGRAM ( 1 976) 

Sağlıkla ilgili sanayi dallarında, ilaç yapımının 
nın denetlenmesinde Devlet etkinliği arttırılacaktır. 

Sağlık hizmetleriyle ilgili araç ve Rereç sanayiinin 
toplumsal sigorta kurumları öncülüğünde yeterli düzeye 
caktır. 

Kamu kuruluşları, özellikle toplumsal sigorta kurumları 
maddesi sanayii, dışa bağımlılık oranı düşük yerli ilaç 



ılyon TL. arasında olan 3 Cinnaya, 
üzde 41'j ise cirosu \lO-60 milyon TL. 

olan 13 Cinnaya aittir. Yani Türkiye'de 
toplam ilaç üretiminin yüzde 85 'ini, top· 
lam yıllık cirosu 30 milyon TL. üzerinde 
olan 19 Cinna üretmektedir. Geriye ka· 
lanlar ·ki toplam Cinna sayısının yüzde 
SO'idirler· üretimin yüzde lS'lik kısmını 
üreten laboratuarlar halindedirier. 

1ürkiye'de 1966 yılında 748 milyon 
TL. olan ilaç tüketimi, 1970 yılında 1 
milyar 419 milyon TL. ye, 1973 yılında 
ise 2 milyar 830 milyon TL.ye erişmiştir. 

SIGORTACıııGı DESTEKLEYENLER 

Genel Sa�lık Sigortası Kanunu bu 
hızlı artışa daha büyük bir ivme kazandı· 
racak, bir nevi ambalaj merkezi duru· 
mundaki yerli ve yabancı ilaç fabrikalan 
ulusal kaynaklanmızın daha büyük bir 
kısmını ele geçirebileceklerdir. 

Saltık hizmetlerinde sigortacllıRı des· 
tekleyen bir diler kesim, serbest çalışan 
eczanelerdir. Son yıllarda karlannı ye· 
tersiz bulan bu kesim zaten huzursuz· 
dur. Oluşması beklenen tüketim artıŞı 
dolayısıyla eaanelenn kar paylannın 
artması beklenmektedir. 

Doktorlann bir kısmının bu kanunu 
hararetle destekledili �özden kaçma· 
maktadır. Bu kesim büyük kentleri ör· 
gütlü bir şekilde eline almış olan ve tıp 
mesleRini adeta kar getiren bir sanayi 
haline dönüştürmüş olan, ne kadar çok 
hasta ve hastalık varsa, o kadar çok kar 
edecek olan kesimdir. 

MC hükümetinin "Genel Sa�lık Sigor· 
tası"m getirmeye çalışmasını bu yönler· 
den anlamak mümkündür. Anlaşılması 
güç olan CHP'nin tutumudur. CHP mec· 
liSıerdeki tasanya karşı olduAunu söyle· 
mektedir. Ne var ki, kendisi iktidara ge· 
lirse daha deAişik bir uygulamaya geç· 
meyecektir. Yeni program tasansı "si· 
gortacılıAın" erdemlerine ait paragraflar· 
la doludur. 

GERILEYEN CHP VE 
SAGLlK HIZMETLERI 

Aslında CHP'nin "Akgünlere" broşü· 
ründen "Program"a gelinceye kadar ge· 
çirdiAi aşamalar ve bu süre içindeki de· 
�işik.likler, konuya biraz olsun açıklık 
getirebilecek şı:ibidir. Yeni programın 
"saAhk" bölümü, "Akgünlere" broşücü· 
nün aynı bölümü ile karşılaştınlarak 
okunuısa, yeni programın sanki "Sayın 
Nejat Eczacıbaşı"nın redaksiyonundan 
geçtikten sonra baskıya verildiei izlem· 
mi uyanmaktadır. 

Sosyal demokrasi, iktidara tek başına 
geldiei zaman kısa sürede kitlelere ikti· 
dannı bcnimsetebilecek bir saRiık hiz· 
metini bile planlayamamakladır. CHP' 
nin yönetici kademelerinde çok sayıda 
"muayene sahibi hekim" bulunmasının 
ötesinde, büyük burjuvazinin kula�ına 
kar suyu kaçınnamak için "ilaç sanayii· 
nin devletleştirilmesi" sloganından bile 
vazgeçmektedir. 

Sosyal demokrasi her konuda oldueu 
gibi "saehk hizmetleri" konusunda da 
kitlelere söyleyecek bir söz bulamamak· 

tadır. Yine her konuda olduAu gibi, sae· 
lık hizmetleri konusunda da "işin do�· 
rusunu ortaya koymak" sosyalistıere 
düşmektedir. Ankara ve ızmir Tabip 
Odalanndaki hekimler iki yıldır "insan 
saRIı�ından ticari kazanç sa�layıcl tüm 
işlemlerin kaldınlmasını" ve "saehk hiz· 
metlerinin tümüyle devletleştirilmesini" 
s10ganlaştırarak çalışma yapmaktadırlar. 

Bu sloganlan nedeniyle kendi kitle ta· 
banlan olan hekimler arasında soyutlan· 
mak yerine her geçen gün daha fazla 
yandaşlar kazanmaktadırlar. Bu Tabip 
Odalannın yayınlan hekimler arasında 
ilgiyle izlenmektedir. 

SOSYALIST HAREKETIN 
ÖNERILERi 

Kısacası sosyalist hareketin sa�hk ko· 
nusunda kitlelere ' açıklayabileceei kav· 
ramlar şunlar olabilir: 

ı. Tüm sa�lık hizmetleH, koruyucu 
ve tedavi edici hekimlik çalışmalanyla, 
ilaç sanayii ile, eczaneleriyle devletleşti· 
ritmeLidir. 

2. Toplum saAlık düzeyini yükselte· 
bilecek en önemli çalışma koruyucu he· 
kimlik çalışmalandır. Tedavi edici he· 
kimlik çalışmalan bu çalışmalann arka· 
sından gelir. Amaç hasta kişileri yeniden 
saeh�ına kavuştunnaktan öte, sa�lam 
kişiyi hasta olmadan sa�lık örgütü ile sü· 
rekli sıhhatli tutmaya çalışmak olmalı· 
dır. 

3. Saehk hizmeti yalnızca hekimler· 
ce deAil, sa�lık örgütünde çalışan çeşit· 
li elemanlarca verilebilir bir hizmettir. 
Bir ekip hizmetidir. Hemşire, ebe, saRiık 
memuru gibi elemanlann karşılıklı ve 
uyumlu yardımlaşmalannın bir sonucu· 
dur. Sosyalist ülkeler sa�lık hizmetlerin· 
deki büyük başanlannı hekimlerden çok 
daha fazla, bu seviyedeki sa�lık eleman· 
lanna ve düzenli örgütlerine borçludur· 
lar. 

Sosyalist hareket, sallık hizmetleri 
konusunda sosyal demokrasinin içine 
düştü�ü kararsız durumu bilmektedir. 
ıktidar olduRunda, kişilerin sa�hk hiz· 
metlerini karşılayabilecek yegane görüşü 
temsil etti�ini emekçi kallarına kanıtla· 
yacaktır. Kitleler, kendilerini ('ok yakın· 
dan ilgilendiren saRiıkian konusunda ei· 
le tutulur, somut önerileri ortaya koya· 
cak siyasi görüşün ne oldueunu öerene· 
ceklerdır. 

. ,,- ....... . 

MC'NIN "GENEL SACLIK SIGORTASı" VE 
TÜRKIYE GERÇEKLERI 

MC hükümetinin getirmek istediği Genel Sağlık Sigortası tasarısına göre 
herkes, istediği zaman ve istediği sayıda hekime başvuracaktır. Bu konuda 
herhangi bir sınırlama söz konusu değildir. Örneğin başı ağrıyan bir kişi ister· 
se 10 hekime ya da daha çoğuna gidebilecek ve aklının estiği, kendisinin doğ· 
ru bulduğu herhangi bir reçeteyi yaptırabilecek, sigorta da bunların karşılığını 
ödeyecektir. 

Kişinin sağlığını "özgürce" sağlaması gibi bir sloganın altında nelerin 
yattığına, ne derecede uygulanabilirlik şansına sahip olduğuna karar vermek 
için, Doç. Dr. Nevzat Eren'in bu konudaki yazdıklarına bir göz atmak yararlı 
olacaktır sanırız. 

1. Sosyal Sigortalar Kurumunda her 800 kişiye bir hekim düşmekte, 
buna rağmen hekimler muayene isteğini karşılayamamaktadırlar. Oysa ülke· 
mizde her 2000 kişiye bir hekim düşmektedir. Ayrıntıya girecek olursak, nü· 
fusu 1 0.000'den az yerleşim merkezlerinde 23.000 kişiye bir hekim düşerken, 
l 00.000'den fazla olan yerlerde ise 600 kişiye bir hekim düşmektedir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu, üyelerinden yüzde 10 dolaylarında prim al· 
makta, bu yüksek prime rağmen hastaya hekimini seçme hakkını vermemek· 
tedir. 

2. Sosyal Sigortalar Kurumunda her kişi ytlda ortalama 5,2 kez hekime 
başvurmaktadır. Bu kurumun yılda kişi başına ortalama masrafı 448 TL.dır. 

3. Kanun tasarısı ülkemizde yaşayan 40 milyon kişiye gereksiz yere he· 
kim hizmetinden yararlanma hakkı verdiğine göre, bu rakamı 40 milyon ile 
çarptığımızda, sigortanın uygulanabilmesi için gerekli parayı bulabiliriz. 
448 x 40 milyon = 17 milyar 920 milyon gibi astronomik bir rakam elde edi· 
lecektir. Bu sayı ülkemizde, toplanan tüm vergilerin 1/5 i kadardır. 

Bir kişinin yılda ortalama 448 TL. masrafı olacağı ve sigorta priminin 
yüzde 4 olarak önerildiği gözönüne alınırsa, bir kişinin yıllık gelirinin yüzde 
4'ünün 448 TL. olması için, yıllık gelirinin 1 1 .200 TL. olması gerektiği orU' 
ya çıkar. Oysa ülkemizde kişi başına yıllık gelirin bunun yarısı kadar olduğu 
bilinmektedir. 

Bu öneri herkese hekim, ilaç, tetkik ve hastane masraflarını, doğum ve 
ölüm giderlerini ödemeyi amaçlamaktadır. Oneride hak olarak verilen diğer 
noktaları bir kenara bırakarak, yukarda belirtilen durumlarda bir yılda, ülke 
çapında yapılacak harcamaların ne olabileceğine bir göz atalım. 

1. Ülkemizde her yıl 1 ,5 milyon doğum olmaktadır. Doğum başına 
SOO TL. verileceğini varsayarsak, bir yılda 1 ,5 milyon x SOO TL. = 750 mil· 
yon TL. ödenmesi gerekecektir. 

2. Ülkemizde yılda ölüm sayısı 680 bindir. Gene iyimser bir rakamla 
ölüm başına 500 TL. verildiğini varsayarsak 680 bin x SOO TL. = 340 milyon 
TL. ölüm yardımı yapılması gerekir. 

3. Herkesin yılda 3 kere hekime gideceği varsayıldığına göre yılda 120 
milyon kişinin masrafının karşılanması gerekecektir. Bu masrafı da sayıları en 
küçük tutmak koşulu ile hesaplayalım. 

Muayene ücreti olarak hekime 40 TL. verilse, 120 milyon x 40 = 4 mil· 
yar 800 milyon TL. eder. Hasta başına 40 TL. tetkik yapıldığını varsayarsak, 
bir diğer 4 milyar 800 milyon liranın da tetkikler için harcanması gerekecektir. 

Her hastaya SO TL. (ortalama) ilaç parası ödeneceğini düşünsek, 120 
milyon x SO TL. = 6 milyar TL. ilaç parası ödenmesi gerekecektir. 120 mil· 
yon hastanın en az yüzde 3'ünUn hastaneye yatırılması gerekecektir ki, bu 3,6 
milyon kişi demektir. Istatistiklere göre ortalama yatış günü 10 gündür. Günde 
hastane masrafını 100 TL. saysak (ki olanaksızdır ve çok daha fazladır), 3,6 x 
10 x 100 = 3,6 milyar bulunur. 

Yukarda verilen harcamanın tutarına bir göz atanak 20 milyar 290 mil· 
yon TL.yl bulduğunu görürüz. Prim yüzde 4 olarak alınacağına göre, bu para· 
yı ödeyebilecek kişilerin yıllık gelirlerinin 507 milyar 250 milyon TL. olması 
gerekecektir. Oysa gayrı safi milli hasıla 237 milyar 550 milyon 
TL.tsıdır! 

Sigor· 
yönler· 

Anlaşılması 
mec· 

söyle· 
iktidara ge· 

uygulamaya geç· 
tasansı "si· 
paragraflar· 

broşü· 
kadar ge· 

içindeki de· 
açıklık 

programın 
broşücü· 

karşılaştınlarak 
"Sayın 

redaksiyonundan 
izlem· 

Bu sloganlan nedeniyle kendi kitle ta· 
banlan olan hekimler arasında soyutlan· 
mak yerine her geçen gün daha fazla 
yandaşlar kazanmaktadırlar. Bu Tabip 
Odalannın yayınlan hekimler arasında 
ilgiyle izlenmektedir. 

SOSYALIST HAREKETIN 
ÖNERILERi 

Kısacası sosyalist hareketin sa�hk ko· 
nusunda kitlelere ' açıklayabileceei kav· 
ramlar şunlar olabilir: 

ı. Tüm sa�lık hizmetleH, koruyucu 
ve tedavi edici hekimlik çalışmalanyla, 
ilaç sanayii ile, eczaneleriyle devletleşti· 
ritmeLidir. ritmeLidir. ritmeL

2. Toplum saAlık düzeyini yükselte· 
bilecek en önemli çalışma koruyucu he· 
kimlik çalışmalandır. Ted

çalışma 
d

çalışma koruyucu 
d

koruyucu 
avi edici he· 

kimlik çalışmalan bu çalışmalann arka· 
sından gelir. Amaç hasta kişileri yeniden 
saeh�ına kavuştunnaktan öte, sa�lam 
kişiyi hasta olmadan sa�lık örgütü ile sü· 
rekli sıhhatli tutmaya çalışmak olmalı· 
dır. 

3. Saehk hizmeti yalnızca hekimler· 
ce deAil, sa�lık örgütünde çalışan çeşit· 
li elemanlarca verilebilir bir hizmettir. 
Bir ekip hizmetidir. Hemşire, ebe, saRiık 
memuru gibi elemanlann karşılıklı ve 
uyumlu yardımlaşmalannın bir sonucu· 
dur. Sosyalist ülkeler sa�lık hizmetlerin· 
deki deki büyük başanlannı hekimlerden çok 
daha daha fazla, bu seviyedeki sa�lık eleman· eleman· 
lanna lanna ve düzenli örgütlerine borçludur· udur· 
llar. 

Sosyalist hareket, sallık hizmetleri hizmetleri 
konusunda konusunda sosyal demokrasinin içine içine 
düştü�ü düştü�ü kararsız durumu bilmektedir. bilmektedir. 
ıktidar ıktidar olduRunda, kişilerin sa�hk hiz· hiz· 
metlerini metlerini karşılayabilecek yegane görüşü görüşü 
temsil temsil etti�ini emekçi kallarına kanıtla· kanıtla· 
yacaktır. yacaktır. Kitleler, kendilerini ('ok yakın· yakın· 
dan dan ilgilendiren saRiıkian konusunda ei· ei· 

ru ru bulduğu herhangi bir reçeteyi yaptırabilecek, sigorta 
ödeyecektir. ödeyecektir. 

Kişinin sağlığını "özgürce" sağlaması gibi bir 
yattığına, yattığına, ne derecede uygulanabilirlik şansına sahip 
için, için, Doç. Dr. Nevzat Eren'in bu konudaki yazdıklarına 
olacaktır olacaktır sanırız. 

1. Sosyal Sigortalar Kurumunda her 800 kişiye 
buna rağmen hekimler buna rağmen hekimler muayene isteğini karşılayamamaktadırlar. 
mizde mizde her 2000 kişiye bir hekim düşmektedir. Ayrıntıya 
fusu fusu 1 0.000'den az yerleşim merkezlerinde 23.000 kişiye 
l 0l 00.000'den fazla olan yerlerde ise 600 kişiye bir hekim düşmektedir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu, üyelerinden yüzde 10 
makta, makta, bu yüksek prime rağmen hastaya hekimini seçme 
tedir. tedir. 

2. Sosyal Sigortalar Kurumunda her kişi ytlda ortalama 
başvurmaktadır. Bu başvurmaktadır. Bu kurumun yılda kişi başına ortalama 

3. Kanun tasarısı ülkemizde yaşayan 40 milyon 
kim kim hizmetinden yararlanma hakkı verdiğine göre, bu 
çarptığımızda, çarptığımızda, sigortanın uygulanabilmesi için gerekli 
448 448 x 40 milyon = 17 milyar 920 milyon gibi astronomik 
lecektir. lecektir. Bu sayı ülkemizde, toplanan tüm vergilerin 1/5 

Bir kişinin yılda ortalama 448 TL. masrafı olacağı 
yüzde yüzde 4 olarak önerildiği gözönüne alınırsa, bir kişinin 
4'ünün 4'ünün 448 TL. olması için, yıllık gelirinin 1 1 .200 TL. 
ya ya çıkar. Oysa ülkemizde kişi başına yıllık gelirin bunun 
bilinmbilinmektedir. 

Bu öneri herkese hekim, ilaç, tetkik ve hastane 
ölüm ölüm giderlerini ödemeyi amaçlamaktadır. Oneride hak 
noktaları bir kenara noktaları bir kenara bırakarak, yukarda belirtilen durumlarda bir 
çapında çapında yapılacak harcamaların ne olabileceğine bir göz 

1. Ülkemizde her yıl 1 ,5 milyon doğum olmaktadır. 
SOO SOO TL. verileceğini varsayarsak, bir yılda 1 ,5 milyon 
yon yon TL. ödenmesi gerekecektir. 

2. Ülkemizde yılda ölüm sayısı 680 bindir. Gene 
ölüm ölüm başına 500 TL. verildiğini varsayarsak 680 bin x 
TL. TL. ölüm yardımı yapılması gerekir. 

3. Herkesin yılda 3 kere hekime gideceği varsay
milyon kişinin milyon kişinin masrafının karşılanması gerekecektir. Bu 
küçük tutmak koşulu ile küçük tutmak koşulu ile hesaplayalım. 

Muayene ücreti olarak hekime 40 TL. verilse, 120 
yar yar 800 milyon TL. eder. Hasta başına 40 TL. tetkik 
bir diğer bir diğer 4 milyar 800 milyon liranın da tetkikler için harcanması 

Her hastaya SO TL. (ortalama) ilaç parası ödeneceğ
milyon milyon x SO TL. = 6 milyar TL. ilaç parası ödenmesi 
yon yon hastanın en az yüzde 3'ünUn hastaneye yatırılması 
milyon milyon kişi demektir. Istatistiklere göre ortalama yatış 
hastane hastane masrafını 100 TL. saysak (ki olanaksızdır ve çok 
10 x 100 = 3,6 milyar bulunur. 

Yukarda verilen harcamanın tutarına bir göz atanak 
yon TL.yl yon TL.yl bulduğunu görürüz. Prim yüzde 4 olarak alınacağına 



"Spor-Toto işçileri birlik ve dayanış
malannı sürdüriiyor!" 

Bu satırlar, "DİSK üyesi" Teknik·lş 
sendikasının yayın organında kuUanılan 
bir başlık. Başbem altındaki yazıda bir
lik ve dayanışmanın işvercnce bozulma· 
ya çalışılması hikaye ediliyor, Yazı şöy· 
le başlıyor: 

"Sırtını MC iktidanna dayamış işve
rene ve işverenin çömezleri sendikalara 
karşı aylardır en ufak yılgınhea kapılma
dan amansız mücadele veren Spor-Toto 
işçileri birlik ve dayanışmaıanm sürdÜJ'Ü
yorlar, .. " 

Yazının devamında söylemlen işvere
nin yüzde 10 ücret zammı verdi�i, işçi· 
lerin bunu kabul etmeyeceeı, uzlaştır
ma kurul karannın ise birinci yıl yüzde 
15, ikinci yıl yüzde 30 oldulU ve bu ka
rarın işçilerin oyuna sunulacalı, yani 
son sözü Spor-Toto işçilerinin söyleye
ce�i... 

Teknik·lş sendikası yayın organının 
tam bir sayfası, oldu� gibi Spor-Toto 
işçilerinin mücadelesine aynlmış. Bir ye
rinde de şöyle söyleniyor: 

"Toto işvereni hasılat 100 milyonu 
geçerse yüzde 10 zam veririm derken, 
gazetelere verdi�i demeçte, hasılat 80 
milyonu geçemez demiş. Sonra işçilerin 
kararııııeını gÖlÜnce 1977 yılından itiba
ren yüzde 10 zam veririm demiş! .. 

Bu teklifi. "gülünç" oldu� bildiri
Hyor. Teknik.lş'in yayın organında. Bu 
yayın organı, "DİSK'in Sesi" dergisi ile 
birlikte da�ıt�ıyor .. 

Bu arada işverenin devreye soktueu 
san EAitim-İş sendikasından da söz edi· 
liyor. Bu sendikanın girişimleri sonucu, 
beş ay gibi bir gecikmenin de meydana 
geldiei söyleniyor! 

BUNLAR ıVı HOŞ DA!. .. 

Teknik.İş 'in yayın organında yazılan
lara katılmamak mümkün deA:i1. Hele he
le, grev karannm alınmış olduA:u ve grev
le başlamanm " gün meselesi" oldu� bi· 
linince,., 

Bütün bunlar iyi hoş da, 27 Ocak 
1977 günü Toto işvereni ile Teknik·lş 
yöneticileri arasında imzalanan toplu iş 
sözleşmesi hükiin:ıJerine bakınca Şaşıtası 
bir tablo ile karş�aş�ıyor. Tablo en ha
fif deyimle " satış" tablosu. 

Kendi dergilerinde işveren teklifine 
"buram buram işveren kokuyor" diyen 
Tekrtik.İş yöneticileri, dergilerinin mü
rekkebi kurumadan, kokuya kendi ko· 
kulannı da katıyorlar_ 

Teknik-İş yöneticilerini, işçi sınıfının 
şaşmaz yargısına çarptırmadan önce 
kendi hükümlerine çarptmnak gerek, 

Kendi dergilerinde, işverence daA:ıtl
lan bir bildiriden söz eden Teknik.lş yö
neticileri bakın neler söylüyorlar: 

"- Spor·Toto Personeli diye Imzalan· 
mış, bildiriler Spor-Toto işçisi arkadaş
lann ev adresierine tek tek postalanıyor. 
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TEKNIK-IŞ DISK 
AKSI YöNDEKI MAHKEME KARARLARıNA RAGMEN, SOS
YAL-IŞ'IN DISK UYEllGI, BELIRLI ÇEVRELERCE KABUL 
EDILMEK ISTENMIYOR. SOSYAL-IŞ'E KARŞI KARALAMA 
VE ÇARPıTMA KAMPANYASı SURUYOR. SOSYAL-IŞ'IN 
"KESILMESINDE" ALTERNATIF OLARAK ' KULLANI LAN 
TEKNIK-IŞ SENDIKASı DISK ADıNı KULLANARAK, ıŞÇILE
RIN DISK'E DUYDUKLARı GOVENI SARSACAK NE VARSA 
YAPıYOR. BU SENDIKANıN SON OLARAK SPOR TOTO'DA 
ıMZALADlGI SöZLEŞME, DEGIL DISK'IN, SAPSARI PAT
RON SENDIKALARıNıN BILE IMZALAMAYA Y ANAŞACAGI 
CINSTEN DEGIL. 

Uslubu ile içeri�i ile buram buram işve
ren kokan bu bildir ile işveren aklı sıra 
işçiyi, sendikası Teknik-Iş'ten ayırma
nın yolunu buldum sanıyor. Bildiride 
işverenin % 10 zammı kayıtsız kabul e· 
decee-i, her türlü hakkın ... sendikasız iş
çilere de tanınaca�ı bildiriliyor" 

Bunu yazan ve söyleyenler Teknik.lş 
yöneticileri. 27 Ocak günü Spor-Toto iş
vereni ile masaya oturup toplu sözleş
menin şu hükmünün altına imza atanlar 
da Teknik.lş yöneticileri! 

"- Işveren veya vekili bu sözleşme 
kapsamında bulunan işçilerin 1.3.1977 
tarihi itibariyle ulaştıkJan fiili aylık üc
retlerine bu tarihten itibaren uygulan
mak üzere % 10 tutannda zam yapma
yı kabul eder ... " 

SATIŞ AKTı! ... 

Kendi iskemlelerine tekme atan Tek
nik·lş yöneticiler "buram buram işveren 
kokan" teklile imza atarlarken sözleş
meden çok satış muamelesi imzaladık
lannı tescil ediyorlar. 

Adına "sözleşme" denen anlaşmanın 
di�er hükümleri de şöyle: 

- Grev karan kaldınhyor" , 
- Uzlaştmna kurulunca kabul edil-

miş bir takım maddelerin yerine eski 
sözleşmenin maddeleri kabul ediliyor. 
(Uzıaştırma kuruluna giden maddeler, 
uyuşmazlık maddeleridir, yani sendika· 
nın işverence kabul edilmeyen istekle· 
ridir). 

- Birinci yıl için ücret zammı yok
tur. 

- İkinci yıl için -ücret zammı ise şar
ta ba�h yüzde 10'luk ücret zammı var· 
dır. şart şu: Haftalık hasıla(ın 2 milyo
nu geçmesi! ... 

Bu hüküm ilk bakışta di�erleri gibi 
net gÖlÜnmüyor ama biraz çarpı bölü iş
lemi yapılınca, altında yatan bir başka 
"satış" hükmü daha açı�a çıkıyor. 

"Burarn buram işveren kokan" yüz
de 10 ücret zammının bile bu hükümle 
olanaksız hale geldi�i, biraz şaşırtıcı a
ma Teknik-İş yöneticilerinin dergilerin
deki yazıdan anlaşılıyor. 

HACI'NIN HAÇ I !  ... 

İlkönce sözleşmedeki bir kamuflajı 
çözmek gerek. 

Haftalık 2 milyon hasılat ne demek· 
tir? Bu yılda 104 milyon lira demektir. 

Şimdi Teknik.İş dergisindeki yazıya 
dönelfm. Ne diyorlar Teknik.lş yöneti· 
cileri: 

"- Toto işvereni toplu sözleşme ma· 
sasında (Hasılat 100 'milyonu geçerse 
%10 zam veririm) derken, gazetelere ver· 
diA:i demeçlerde (Hasılat 80 milyonu ge· 
çemez) diyor. Böylece hiç zam yapma
yaca�ını açıklamış olmaktadır ... " 

Teknik-ış yöneticileri doA:ru söylÜ· 
yorlar! 

Toplu ış Sözleşmesinin "Ocret Zam
mı" bölümünde aynen şu hüküm yer alı
yor: 

"- Ancak bu uygulama Eylül 1976 
ila Mart 1977 tarihleri arasındaki dö
nemde ortalama haftalık hasılatın 2 mil
yon TL 'nin aıtına düşmesi halinde söz 
konusu olmayacaktır ... " 

Böylece sözleşmenin ücret zammına 
ilişkin ilk fıkrasında yer alan yüzde 10 
tutanndaki zam uygulamaya girmiyor ... 

Çünkü Eylül 1976'dan bu yana hafta· 
lık hasılat de�i1 2 milyon lirayı, nadiren 
1 milyon lirayı aştı ... 

Spor-Toto işvereni ile Teknik-Iş yö· 
neticileri arasında ba�ıtlanan satış mua
melesi işte bu. 

DISK ADıNA DISK DÜŞMANLI(;I! 

Böylesine satışa "pes" demek müm· 
kün. Ama Teknik-İş }!öneticileri, DİSK' 
in bütünJüR\inü, "tabanın söz ve karar 
sahibi oldueu"na ilişkin ilkeyi çiener· 
ken başka türlü baA:ırıyorlarj "Yaşasın 
Spor-Toto İşçilerinin Birli�i. Yaşasın 
Teknik-Iş, Yaşasın DISK" diyorlar ... 

Sendikalannın, DISK ilkelerini çiA:ne
yerek kendilerini sattı�ını anlayan Spor
Toto işçilerinin tepkisi büyük oldu. A· 
ma ne yazık ki, şimdilik Iş işten geçmiş
tir. Çünkü Teknik-İş yöneticileri çatır 
çatır "sözleşme" denen belgeyi imzala
mışlardır. "Sözleşme"nin imzalanmasıy-

la da grev uygulamasına girişmek yasal 
açıdan olanaksızlaşıyordu. 

Teknik.İş yöneticileri baeışlanamaz. 
" San sendika, korsan sendika" diye suç· 
ladıklan EA:itim.lş sendikası bile böyle 
sözleşme imzalamıyor. Eeitim-İş sendi
kasının Kaıamüısel satış maA:azasında 
korsan tavırla imzaladıeı söz1eşmede bi· 
le aylık ücre

'
t artışı 150.- TL_ 

TEKNIK-Iş NASil BIR SENDIKA 

Teknik-Iş, 1975 y�ında DISK'e kat�
mış. büro-banka işkolunda kurulu bir 
sendika. Aynı işkolunda DISK üyesi iki 
sendika daha var. Birisi Sosyal-Iş diA:eri 
de Bank-Sen. Sosyal-Iş 'in ne olduA:u. ne 
olmadı�ı yaygın biçimde biliniyor, 
Bank-Sen ise, Yapı Kredi Bankası men
suplannın kurdutu bir sendika. İsmi Ya
pı-Sen iken, geçtiA:imiz yıl yapılan genel 
kurulda hem ismini deA:iştirdi hem de 
DISK'e katıldı. 

DıSK ilkeleri ve anatüzüA:\ine göre bu 
üç sendikanın birleşmesi gerekiyor. Ama 
birleştirme için hiç bir çalışmanın olma
dıeı 'biliniyor_ Aksine bunun tam tersi 
bir gÖlÜnüm var. GÖlÜnüm şöyle: 

DISK üst yönetiminin milyonlar vere
rek satın aldlA:ı "Politlka" gazetesinde 
hemen her gün işçilerin Teknik-İş ve 
Bank-Sen'e "akın akın" üye olduklan 
haberi yayınlanıyor. "Akın akın" üye o
lanlar, işçi-memur ayınmı diye bilinen 
olayın sonucu işçi sayılanlar. GeçtiA:i
miz bafta bu haberleri, DıSK Genel Baş
kanı Kemal Türkler'in bir beyanatı süs
ledi. Türkler'in beyanatı, uyan. Uyan da 
söylenen şu: "Bankalarda çalışanlann 
D İSK bünyesinde örgütlenmesi ile ilgili 
deA:işik sendikalann "DISK sendikası
yız" diye örgütlenme yapmak istedikleri 
ve bu nedenJe tereddütle karşılandıeı 
öerenilmiştir. Bankalarda çahşan kar
deşlerimizin DİSK içinde örgütlenmesi 
Bank-Sen tarafından yap�maktadır. Bu
nun dışındaki a1datmacalara itibar edil
memelidir." 

"DISK Sendikasıyız" diye örgütlen
me yapmak isteyenden kastedilen s0s
yal-ış. Ama açıkça �öylenemiyor. Açık· 
ça söylenemeyişi Sosyal·İş 'in hukuken 
ve mlen DİSK üyesi oluşundan. Böyle 
bir uyanya gerek duyulmasının nedeni 
ise, Sosyal-Iş 'in bankalarda 1974 yılın
dan beri ilişkide bulunması. nişkide bu
lunulan bankalarda çalışanlar memur 
say�ıyorlar. Sosyal·lş bunlann işçi say�
ması için 1974 yılından beri mücadele 
yürütüyor. Yani Bankalarda çahşanlarta 
sıcak ilişkileri var. Sıcak ilişkide olunan 
bu insanlar bugün işçi sayıldılar. Sosyal
İş'i tanıyorlar ve mücadelelerini Sosyal
Iş 'de örgütlenerek sürdürmek istiyorlar. 
Bu istemin kınlması, deeiştirilmesi ve 
Bank·Sen'e kanalize edilmesi gerekiyor. 
Bütün çabalara ratmen bu mümkün ol· 
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menin şu hükmünün altına imza atanlar 
da Teknik.lş yöneticileri! 

"- Işveren veya vekili bu sözleşme 
kapsamında bulunan işçilerin 1.3.1977 
tarihi itibariyle ulaştıkJan fiili aylık üc
retlerine bu tarihten itibaren uygulan
mak üzere % 10 tutannda zam yapma
yı kabul eder ... " 

SATIŞ AKTı! ... 

Kendi iskemlelerine tekme atan Tek
nik·lş yöneticiler "buram buram işveren 
kokan" teklile imza atarlarken sözleş
meden çok satış muamelesi imzaladık
lannı tescil ediyorlar. 

Adına "sözleşme" denen anlaşmanın 
di�er hükümleri de şöyle: 

- Grev karan kaldınhyor" , 
- Uzlaştmna kurulunca kabul edil-

miş bir takım maddelerin yerine eski 
sözleşmenin maddeleri kabul ediliyor. 
(Uzıaştırma kuruluna giden maddeler, 
uyuşmazlık maddeleridir, yani sendika· 
nın işverence kabul edilmeyen istekle· 
ridir). 

- Birinci yıl için ücret zammı yok
tur. 

- İkinci yıl için -ücret zammı ise şar
ta ba�h yüzde 10'luk ücret zammı var· 
dır. şart şu: Haftalık hasıla(ın 2 (ın 2 ( milyo
nu geçmesi! ... 

Bu hüküm ilk bakışta di�erleri gibi 
net gÖlÜnmüyor ama biraz çarpı bölü iş
lemi yapılınca, altında yatan bir başka 
"satış" hükmü daha açı�a çıkıyor. 

"Burarn buram işveren kokan" yüz
de 10 ücret zammının bile bu hükümle 
olanaksız hale geldi�i, biraz şaşırtıcı a
ma Teknik-İş yöneticilerinin dergilerin
deki yazıdan anlaşılıyor. 

sasında (Hasılat 100 milyonu geçerse 
%10 zam veririm) derken, gazetelere ver· 
diA:i demeçlerde (Hasılat 80 milyonu ge· 
çemez) diyor. Böylece hiç zam yapma
yaca�ını açıklamış olmaktadır ... " 

Teknik-ış yöneticileri doA:ru söylÜ· 
yorlar! 

Toplu ış Sözleşmesinin "Ocret Zam
mı" bölümünde aynen şu hüküm yer alı
yor: 

"- Ancak bu uygulama Eylül 1976 
ila Mart 1977 tarihleri arasındaki dö
nemde ortalama haftalık hasılatın 2 mil
yon TL 'nin aıtına düşmesi halinde söz 
konusu olmayacaktır ... " 

Böylece sözleşmenin ücret zammına 
ilişkin ilk fıkrasında yer alan yüzde 10 
tutanndaki zam uygulamaya girmiyor ... 

Çünkü Eylül 1976'dan bu yana hafta· 
lık hasılat de�i1 2 milyon lirayı, nadiren 
1 milyon lirayı aştı ... 

Spor-Toto işvereni ile Teknik-Teknik-Tekn Iş yö· 
neticileri arasında ba�ıtlanan satış mua
melesi işte bu. 

DISK ADıNA DISK DÜŞMANLI(;I! 

Böylesine satışa "pes" demek müm· 
kün. Ama Teknik-İş }!öneticileri, DİSK' 
in bütünJüR\inü, "tabanın söz ve karar 
sahibi oldueu"na ilişkin ilkeyi çiener· 
ken başka türlü baA:ırıyorlarj "Yaşasın 
Spor-Toto İşçilerinin Birli�i. Yaşasın 
Teknik-Iş, Yaşasın DISK" diyorlar ... 

Sendikalannın, DISK ilkelerini çiA:ne
yerek kendilerini sattı�ını anlayan Spor
Toto işçilerinin tepkisi büyük oldu. A· 
ma ne yazık ki, şimdilik Iş işten geçmiş
tir. Çünkü Teknik-İş yöneticileri çatır 
çatır "sözleşme" denen belgeyi imzala
mışlardır. "Sözleşme"nin imzalanmasıy-
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ADıNA NELER YAPıYOR '1 
mayınca, DISK Genel Bqkanı "uyan" 
yayınlıyor. 

. Bır başka yayın organında, 16 gün· 
lük "DİSK 'in Sesi 'nde" büro kesiminde 
çalışanlann Teknik.lş 'de, bankalarda 
çalışanlann Bank-Sen'de örgütlenmesı 
gerekIili yazılıyor. 

Bir bqka yayın organı Teknik·lş'in 
gazetesinde "Kardeş sendikalarla eL ele" 
başlılı ile "DISK 'in bankalan ayn, büro 
eeitim-ticarethaneleri ayn, örgütlenme 
düşüncesini Teknik ve Bank-Sen tarafın-
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TEKNIK-IŞ BOYLE DIYORDU ... 

dan hayata geçiri1diRI" haberi var. 
Haberlerin doeruluk derecesini 

yayınlara ve Türkler'in "uyansı"na bak· 
makla anlamak mümkün! .. 

SON UÇ: "ANATüZüK"ü ÇiCNEME 

DISK üsl yönelimi Sosyal· Iş 'i kötüle· 
me ve yıkma çabalanm sürdürüyor. Sür
dürdülü şey, yaıılışhk de�i1, hala. Yapı· 
lan hata ile DİSK anatüzülünün iki mad· 
desi açıkça çieneniyor. Çienenen mad· 
delerden birisi, aym işkolundaki sendi
kalan birleştirme ile ilgili. DiReri ise bu
na baRlı ama daha önemli ve DİSK ilk� 
lerinden birisi. 

BilindiRi gibi, işçilerin sendikal örgüt
lenmesinde, işkolu diye bilinen yasal bir 
kural var. İşçiler her ıstedikleri sendika· 
ya üye olamıyorlar. Burjuvazi, güçlü 
sendikalann var olmasını önlemek ve ör
gütsel planda işçileri bölmek için iş kol
lanm çok sayıda tutuyor. Bugün 34 iş
kolu var. Böyle olmasına raemen, 1963 
den bu yana verilen mücadeleler sonucu, 
uygulamada bir-kaç işkolunda birden 
faaliyet göstemıek mümkün. Yani birbir
leriyle 'ilgili işkollannda çalışanlar aynı 
sendikaya üye olabiliyorlar bugün. örn� 
ein petrol ve kimya işkollan ayn iki iş
kolu. Genel kurala göre bu iki işkolunda 
yan sendikalann faaliyette bulunması 
gerekiyor. Mücadele ile elde edilen uygu
lamaya göre ise, petrol ve kimya işkol
lannda çalışanlar tek sendikaya üye ola
biliyorlar. Böylece 34 işkolu uygulama· 
da daha az sayıya inmiş oluyor. Petrol 
ve Kimya işkolunda DISK üyesi Petrol 
ve Kimya İşçileri Sendikası var. 

Benzer durum banka ve büro işkolIa
n için de geçerli. Bu iki işkolunun ayn 
iki işkolu olmasına raRmen, her iki işko
lunda çalışanlarda tek sendikada topla
nabilmektedirler. Sosyal-İş, Teknik-ış ve 
Bank·Sen bu işkollannda kurulu DISK 
üyesi üç sendika. 

DİSK'in işkollan konusunda doRru 
ilkesi, anatüzÜ�nün 66 ncı maddesine 
geçirilmiştir. Bu maddenin hayata geçi· 
rilmesi ise DİSK yöneticilerinin kaçına· 
mayacaklan. savsaklayamayacak.lan bir 
görevdir. 

DİSK bu konuda 16 işkolu belirlemiş 
ve bunun hayata geçirilmeSi için çaba 
harcayacaeını her genel kurulunda ayn· 
ca karar olarak belirlemektedir. 

Işte bugün çi�nenen bu ilkedir. DISK 
üst yönetimi banka ve büro işkollannda 
tek sendikanın var olmasını deeU, iki ay
n sendikanın var olmasını savunmakta
dır. Bu savunmayı DİSK karan diye 
basına yansıtmakta ve "büro işkolunda 
sendikanuz Teknik-İş, banka işkolunda 
sendikamız Bank-Sen'dir" diyebUmekte
dIr. 

Garip mi, anlamlı mı, hesaplı mı? 

DISK üST YÖNETIMI ELINDEKI 
DISK IMA)I 

DİSK yayın organlannda işçilerin 
Teknik-lş ve Bank-Sen'de örgütlenme
sini salıklıyor. Aynca Genel-İş ve DISK 
bölge temsilcilikleri eliyle örgütlemneyi 
saRiarnaya çalışıyor. Bütün bu çabalar 
yeterli olmuyor. Bir anlamda DİSK üst 
yönetiminin sözlerine işçiler inanmıyor. 
lnanmamalannı gerektiren ylAlnla ör
nek var. En sonuncusu Teknik-lş'in 
S�or-Toto'da imzaladı�ı sözleşme. Bu 
düzeydeki sözleşmeleri artık işverenin 
işyerlerinde kurdurduRu san ve korsan 
şebekeler bile yapmıyorlar. 

DISK üyeli�i lana olacak şey de�ii, 
DİSK ilkelerini hayata geçirmekle ilgili. 
DISK üst yönetimi bu ilkelerin sadece 

lafını ediyor, hayata geçirmeye gelince 
yok. DİsK üst yönetiminin beslerneye 
çalıştıR'ı bir takım sendikalann yönetici
leri de aynı durumda. nkeleri hiçe sayı· 
yorlar, çiR'niyorla/. 

Son ömeR'imizde Teknik-lş yönetici
leri için yapılması gereken, DİsK üst 
yönetiminin meseleye ei koymasıdır. 
Ancak, bugünki yöneticilerden bunu 
beklemek mümkün deeil. Bu duruma ge
lişte. DİsK üst yönetimi de en az Tek
nik-Iş yöneticileri kadar sorumlu. 

O halde bugün için yapılması gereken 
sanann belirlenmesidir. DİSK üst yön� 
timine ve bu' yönetimin beslediklerine 
karşı sanann belirlenmesi; 

KIRIKKALE'DE BIR DIRENIŞ VE ÇıKARıLACAK DERSLER 

Kınkkale'de 1976'nlO son günlerinde 
başlayıp Ocak ayının ilk haftası boyun
ca süren direniş ve sonucu, işçi sınıfı ha
reketi için önemli dersleri içinde taşıyan 
bir olay olmuştur. 

31 Aralık günü işçiler. KİT'lerde me
murlara verilen ikramiyelerin kendileri
ne de verilmesi için direnişe geçtiler. Di
reniş, Kınkkale'de silah fabrikasında 
başlayıp diR'er fabrikalara yayılarak sür
müştü. Direnişin en büyük eksikli�i, 
kendiliR'inden bir hareket olmasının ya· 
msıra, zaman içinde belirli bir örgütlülü
ee de kavuşamamasıydı. 

Kınkkale'de işçi hareketinin köklü 
bir deneyimi olmamış, işçiler uzun süre· 
dir burjuvazinin kontrolünde gerici ve 
faşist sendikalar tarafından yönetilmiş
lerdi. Geçen dönemde işçiler bir adım 
atmış ama bu adım sonucunda Kınkka
le'ye devrimci bir sendika deRil, Yeni
Metal isminde bir uzlaşmacı sendika gir
mişti. 

Direniş başladıeında, Türk-Metal, he
men san sendikaclltR'ın doRal icabı olan 
görevlerini yerine getinneye koyuldu. 
İşçilerin direnişi bırakıp işlerinin başına 
dönmeleri için çalışıyorlardı. Buna kar
şılık, CHP'liIerin yönelimde oldu� Ye
ni-Metal sendikası başlangıçta çekimser 
de olsa direnişi destekler bir tavır alma
sına raemen direnişin son günlerine doR
ru, direnişi kınna işlemine resmen katı
lıyordu. 

Bu tür sendikacılann çabalan, işçi 
hareketinin yolunukesmede burjuvazi· 
nin ve kurumlanmn bizzat gösterdikle
ri çabalar kadar büyük bir önem taŞı-
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yordu. Sendikacılar direnişin son günü 
fabrikalan tek tek dolaşıp, "hükümetle 
anlaştıklanm, ikramiyeleri alacaklannı 
ama buna karşılık direnişe en Jasa za· 
manda son verilmesini" istiyorlardı. Bu 
girişimlere karşılık örneR'in silah fabri
kasında işçiler önce " sendikalara ve sen
dikacılara gijvenmediklerini, paralann 
tamamı verildiR'i taktirde işbaşı yapa
caklannı, sendikacılan da tanımadıklan
nı" söyleyip direnişi sürdürdüler. 

İşçilerin büyük bir bölümü, ikramiy� 
lerin verileceei, direniş te geçen sürenin 
de maaşlardan kesilmeyeeeei inancı 
içindeydiler. 

Ayın 31 'inde işçilere, hiç bir resmi 
deeeri olmayan, teksir kaeıdına yazılı 
"avans alma kaeıdı" daeıtıldı. Bu kaR'ldı 
dolduran işçilere, grevde geçen sürenin 
ücretlerinden ve verilmeyen ikramiye 
miktanndan avans verilecekti. İşçiler de 
bu aldıklan avansı, pazar mesaileri yapa· 
rak ödeyeceklerdi. 

Fabrikalarda çalışan işçilerin büyük 
çoRunlueu kendilerine daeıtılan bu ka
eıtlan imzalamayacaklannı söylediler. 
Bunun üzerine maaş bordrolan iptal 
edildi. tşçilere bu kaeıtlan imzalamadık
lan taktirde maaşlanmn eksik verileceei 
söylendi. 

Bu tehditler karşısında iki üç gün 
sonra işçilerin tümü kaR'ltlarl imzalıyor
lardı. Sonucu saRlam bir protokole baR'
lanmayan ve kendi içinde örgütsüz bir 
direnişin problemleri, san sendikacılar 
ve hükümet işbirliei ile böyle "haııedi
liyordu" 
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ilgili işkollannda çalışanlar aynı 
sendikaya üye olabiliyorlar bugün. örn� 
ein petrol ve kimya işkollan ayn iki iş
kolu. Genel kurala göre bu iki işkolunda 
yan sendikalann faaliyette bulunması 
gerekiyor. Mücadele ile elde edilen uygu
lamaya göre ise, petrol ve kimya işkol
lannda çalışanlar tek sendikaya üye ola
biliyorlar. Böylece 34 işkolu uygulama· 
da daha az sayıya inmiş oluyor. Petrol 
ve Kimya işkolunda DISK üyesi Petrol 
ve Kimya İşçileri Sendikası var. 

Benzer durum banka ve büro işkolIa
n için de geçerli. Bu iki işkolunun ayn 
iki işkolu olmasına raRmen, her iki işko
lunda çalışanlarda tek sendikada topla
nabilmektedirler. Sosyal-İş, Teknik-ış ve 
Bank·Sen bu işkollannda kurulu DISK 
üyesi üç sendika. 

DİSK'in işkollan konusunda doRru 
ilkesi, anatüzÜ�nün 66 ncı maddesine 
geçirilmiştir. Bu maddenin hayata geçi· 
rilmesi ise DİSK yöneticilerinin kaçına· 
mayacaklan. savsaklayamayacak.lan bir 
görevdir. 

DİSK bu konuda 16 işkolu belirlemiş 
ve bunun hayata geçirilmeSi için çaba 
harcayacaeını her genel kurulunda ayn· 
ca karar olarak belirlemektedir. 

Işte bugün çi�nenen bu ilkedir. DISK 
üst yönetimi banka ve büro işkollannda 
tek sendikanın var olmasını deeU, iki ay
n sendikanın var olmasını savunmakta
dır. Bu savunmayı DİSK karan diye 
basına yansıtmakta ve "büro işkolunda 
sendikanuz Teknik-İş, banka işkolunda 
sendikamız Bank-Sen'dir" diyebUmekte
dIr. 

Garip mi, anlamlı mı, hesaplı mı? 

başlayıp Ocak ayının ilk haftası boyun
ca süren direniş ve sonucu, işçi sınıfı ha
reketi için önemli dersleri içinde taşıyan 
bir olay olmuştur. 

31 Aralık günü işçiler. KİT'lerde me
murlara verilen ikramiyelerin kendileri
ne de verilmesi için direnişe geçtiler. Di
reniş, Kınkkale'de silah fabrikasında 
başlayıp diR'er fabrikalara yayılarak sür
müştü. Direnişin en büyük eksikli�i, 
kendiliR'inden bir hareket olmasının ya· 
msıra, zaman içinde belirli bir örgütlülü
ee de kavuşamamasıydı. 

Kınkkale'de işçi hareketinin köklü 
bir deneyimi olmamış, işçiler uzun süre· 
dir burjuvazinin kontrolünde gerici ve 
faşist sendikalar tarafından yönetilmiş
lerdi. Geçen dönemde işçiler bir adım 
atmış ama bu adım sonucunda Kınkka
le'ye devrimci bir sendika deRil, Yeni
Metal isminde bir uzlaşmacı sendika gir
mişti. 

Direniş başladıeında, Türk-Metal, he
men san sendikaclltR'ın doRal icabı olan 
görevlerini yerine getinneye koyuldu. 
İşçilerin direnişi bırakıp işlerinin başına 
dönmeleri için çalışıyorlardı. Buna kar
şılık, CHP'liIerin yönelimde oldu� Ye
ni-Metal sendikası başlangıçta çekimser 
de olsa direnişi destekler bir tavır alma
sına raemen direnişin son günlerine doR
ru, direnişi kınna işlemine resmen katı
lıyordu. 

Bu tür sendikacılann çabalan, işçi 
hareketinin yolunukesmede burjuvazi· 
nin ve kurumlanmn bizzat gösterdikle
ri çabalar kadar büyük bir önem taŞı-
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BELÇIKA KOMUNIST PARTISI POLITIK 
BU RO UYESI ALBERT DE KONINCK'IN 

YURUYU Ş'E öZEL DEMECI 

" BARIŞ VE DEMOKRASi 
KAMPl N DA BULUŞALIM" 

Yürüyüş Avrupa temsilcisi Raşit Kaya, Belçika Komünist Partisi Politik Büro üyesi, Ulusal Sekreter, 
Uluslararası tıişkiler Bölümü sorumlularından ALBERT DE KONINCK ile görüştü. Albert De Koninck, 
yaşamının çok büyük bir kısımını, çok genç yaşta katıldığı Dünya ve Belçika işçi sınıfı mücadelesinde 
geçirmiş bir işçi militan. Işçi bir ailenin çocuğu. "Onun zamanında da daha Komünist Partisi kurulma
mıştı. fakat babam da devrimci mücadelede ön saflarda yer alan bir işçi idi" diyor, babası için DE 
KONINCK. Kendisi 1932 yılında Komünist Partisine üye olmuştur. Ispanya iç savaşında faşizme karşı 
Brigade Internationale içinde silahlı mücadelede yer aldıktan sonra, Belçika'ya döndüğünde de, nazilere 
karşı direniş hareketinde Partizan grup komutanı olarak savaşmıştır. Savaşın bitiminde Parti Merkez Ko
mitesine, 1950 yılında Politik Büro üyeliğine ve daha sonra Parti Ulusal Sekreterliğine seçilen DE 
KONINCK, Belçika'nın sömürgelerinin tasviye süreçi boyunca sömürgeçiliğe karşı Partisinin mücadelesini 
yönetmiştir. Daha sonra Partinin örgütlenme sorumluluğunu yüklenen A. DE KONINCK, halen BKP 
Uluslararası Politika Seksiyonunun yöneticiliğini yapmaktadır .. Bu sıfatla Partisini başta 1 969 Dünya 
Komünist ve Işçi Partileri toplantısı olmak üzere birçok uluslararası toplantıda temsil etmiştir. B.K.Parti
si Başkanı Louis Van Geyt ile de tanışan YüRüYüŞ temsilcisinin sorularına Albert de Koninck'in yanıt
larını aşağıda sunuyoruz. 

o Belçika 'daki politik güçlerden ue Belçika 
Komünist Partisi'nin toplumdaki yerinden söz eder 
misiniz? 

* Komünist Partisi'nden başka ülkemizde önemli 
politik güç olarak, b'"ita iki büyük parti; Sosyalist 
Parti ile SosyaJ-Hristiyan Partisj ve bugün adı de�iş
miş olan Liberal Parti sayılabilir. Bunlardan başka, 
yerel nitelikli birkaç parti daha vardır. 

BKP'nin işçi sınıfı ve emekçiler içinde etkinliA:i, 
bir olgudur. özellikle büyük işyerleri ve sendikal 
harekette bu durum göze çarpar. BKP'nin kitleler 
önünde saygmhA:ı, herşeyden önce savaş yıllann
da Nazi işgaline karşı direniş hareketinde kazanılmış
tır. Bu öyle bir kazanımdır ki, .bugün partimizin 
saygınlıeını hiçbir çaba örtemez. Nitekim BKP, 
tarihinin hiçbir döneminde toplumdan tecrit edil
memiş, edilememiştir. Partimiz, Sosyalist Partisi'nin 
sol kesiminin bu partiden kopmssıyla 1921 yılında 
kurulmuştur. IL. Dünya Savaşı yıııannda, BKP dışında 
bütün partiler kendi kendilerini fesh ettiler. Biz 
varheımızı illegaJitede sürdürdük. Partimiz Nazi'lere 
karşı direniş hareketinin başını çekti. Direnişe 
katılan1ann yalmzca bizler oldueumuzu söylemek 
istemiyorum. Ancak en önemli direniş hareketlerini 
komünistler yönetmişlerdir. Belçika'da kurulan dire
niş örgütlerinin büyük bir kısmı bizlerin girişim ve 
çabalanmlZla gerçekleştirilmiştir. 

o BKP, bütün ilerici güçlerin birlilinden söz 
etmekte. Partinin amaç olarak saptadıl. bu politika, 
ortak bir hükümet programı etrafında sol güçlerin 
birlikini mi öngörmektedir? 

* Bu sorun Belçika'da Fransa'dakinden farklı 
düşünülmek zorundadır. Fransa'da "SoL Biilik" temel 
olarak FKP ve SP 'sini içermekte. Biz Belçika'da bir 
"tlericiler Cephesi"nden söz ediyoruz. uıkemizde 
Hristiyan hareket içerisinde bir sol kanat, ilerici kanat 
bulunmaktadır. Bizler, bütün ilerici unsurların yer 
a1aca�1 bir cephe kurulsun istiyoruz. Bu cephe içeri
sinde, Komünist Partisi yanında Sosyalist Parti, 
Hristiyan Demokratlann ilerici kesimi ve nihayet, 
hiçbir partiye baelı olmıyan diA:er ilerici unsur
lar yer alacaklardır. Girişimlerimizi bu yönde sürdürü
yoruz. uıkemizin bugünkü durumuna alternatif 
olabilecek içerikte bir program oluşturmaya çalışı
yoruz. Olkemizde derin bir ekonomik bunalım 
söz konusu. Işsizlik oranı % 10'u buldu. Durum 
emekçi sınıflar için dayanılmaz bir hal aldı. Kapita
lizm, büyük tekellerin hizmetindeki hükümet, buna
lımın yükünü emekçilerin sırtına yüklerneye çalışı
yor. 

Böyle bir durumda ilerici cepheyi oluşturmak 
gerçek bir zorunluktur. Ancak, amacın salt bir cephe 
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oluşturmak olmadıeı da bilinmelidir. Amacımız bu
günkünden farklı, başka bir politika uygulamaktır. ' 
Cephe tek bir örgüt içinde birleşmek de�i1, cepheyi 
oluşturan örg\itlerin otonomileri ve nitelikleri sürdü· 
riilerek belirli bir programda anlaşmalan, birleşmele
ndir. Şu anda partimiz çalışmalannı bu yönde 
geliştiriyor. 

o BKP'nin bu yönde girişimlerinin olumlu sonuç· 
lanndan söz etmek mümkün mü? Ozellikle sosyalist 
partisi yöneticilerinden bazılan, ilerici bir cephe fik· 
rine sahip ç.kmakla birlikte, Komünistlerin dışarıda 
bırakıldığı bir Sosyalist-Hristiyan işbirliğinden söz 
ediyorlar. 

• Bakınız, herşeyden önce Belçika'da Hristiyan
lann katılmadıA:ı bir "bericiler Cephesi" olmaz. Bu 
cepheye ilerici Hristiyanlar mutlaka katılmalıdırlar. 
Ancak, Komünistlerin yer almadı�ı bir "lterİci Cep· 
he"de olmaz. Komünistleri dışanda bırakacak bir 
ilericiler cephesinden söz eden sa�cı unsurlann var
ııaı çok do�al. Ancak şu kadanm söyliyeyim ki,bugün 

gelişmekte olan egitim, bu eA:ilim deA:itdir. Sa� 
unsurlann, çeşitli biçimlerde demagojik yaklaşımlarla 
kendilerine taban saA:Lamak istemeleri çok dogaldır. 
Esasen, ilerici güçlerin iLkeli birliA:i, egemen, gerici 
unsurların taban bulamaması için önemli bir koşul
dur. 

İlerici bir cephe fikri o kadar yaygınlaşmıştır ki, 
herkes bundan söz ediyor, kendisini ilerici göstermek 
istiyor. Bu noktada bir "cephe" oluştu�undan bile 
söz edebiliriz. 

Biraz önce, Komünistlerin toplumda hiçbir zaman 
tecrit olmadıkLannl söylemiştim. tlerici cephe yönün
de de�erlendirilmesi gereken birçok nokta vardır. Bi
zim dışımızdaki ilerici güçlerin Sosyalist ülkelerle olan 
ilişkileri yapıcı bir unsurdur. Sosyalist Partisinin Sov
yetler Birliei dahil, Sosyalist ülkelerle gerek devlet, 
gerekse partiler düzeyinde ilişkileri vardır. Bizler bu
nu çok olumlu olarak deeerlendiriyoruz, Ilericilerin 
birUei için birçok alanda epey yol alındı. Bugün bir· 
çok alanda özellikle banş için mücadele alanında e· 

pey yol alındı. Banş için mücadele eden örgütlerde 
Komünistler, Sosyalist Partililer, Hristiyan Demokrat
lar bir arada bUlunuyorlar. 

Çok önemli bir başka nokta da, işyerlerinde işçiler 
arasında, tabanda bir uyum, anlaşma söz konusu. Bir 
çeşit sendikal ortak cephe oluşuyor. Hristiyan ve 80s
ya1ist-Komünist sendikalar bu cephede yer alıyor. Bir
çok sektörde bu cephe gerçekl�ti. tki büyük sendika 
birlikte çalışmakta. Henüz politik planda Fransa'da 
oldugu gibi, belirlenmiş perspektinere dayanan bir 
büyük programa sahip sendikal bir cepheden söz ede
meyiz. Daha bu aşamaya ulaşamadık. Sanıyorum ki, 
bu, Belçika'nın özel koşuııanna uygun bir içerikle bi
çimlenecektir. 

ô Işçi sınıfının sendikal hareketinin sizin girişim· 
lerinizde önemli yeri olduğu anlaşılıyor. Bu hareketin 
boyutları ve Komünistlerin yeri konusundan söz eder 
misiniz? 

* Batı Avrupa Kapitalist ülkelerinde en yüksek 
sendikalaşma oranı Belçika'dadır. Bugün gerek FGBT, 
gerekse, Hristiyan sendikada örgütlü işçilerin oram 
toplam sayının % 80'nini aşkındır. Sendikalar elbette 
partilerden ba�ımsızdırlar. Komünistler çeşitli sektör
lerde birçok sendikada, bu sendikalann niteliklerine 
tam bir saygı anlayışıyla, sorumlu yerlerde görev yap
maktalar. Bir yandan bizzat sendika örgütü içinde yö· 
netici görevlerde oldu�u gibi, işyerlerinde de sendikal 
sorumluluklarımız vardır. 

Sendikal planda, partimiz genel olarak FGTB 'nin 
hak ve talepleri programını (lesteklernekte. E�er ortak 
bir sendikal cephe oluşturulabilmişse, Komünistler 
her iki sendikanın programının gerçekleştirilmesi için 
çalışırlar, 

-tl Komünistlerin Belçika 'da Sendikal harekette ö
nemli bir yeri olduğunu söylediniz. Sanıyorum, geç· 
mişte, Komünistleri sendikal yönetim/erinden uzak
laştırmak için girişimler olmuştu. Bunları anlatır nusı
nız? 

* 2. Dünya savaşını takip eden yıllarda, Amerika· 
Iılar, Atlantik Paktını oluşlurdular, soeuk savaşı baş
lattılar. Bu ortamda yalnız Belçika'da deeil, başka iii-

Geyt ile de tanışan YüRüYüŞ temsilcisinin sorularına Albert de Koninck'in yanıt
sunuyoruz. 
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oluşturmak olmadıeı da bilinmelidir. Amacımız bu
günkünden farklı, başka bir politika uygulamaktır. ' 
Cephe tek bir örgüt içinde birleşmek de�i1, cepheyi 
oluşturan örg\itlerin otonomileri ve nitelikleri sürdü· 
riilerek riilerek ri belirli bir programda anlaşmalan, birleşmele
ndir. Şu anda partimiz çalışmalannı bu yönde 
geliştiriyor. 

o BKP'nin bu yönde girişimlerinin olumlu sonuç· 
lanndan söz etmek mümkün mü? Ozellikle sosyalist 
partisi yöneticilerinden bazılan, ilerici bir cephe fik· 
rine sahip ç.kmakla birlikte, Komünistlerin dışarıda 
bırakıldığı bir Sosyalist-Hristiyan işbirliğinden söz 
ediyorlar. 

• Bakınız, herşeyden önce Belçika'da Hristiyan
lann katılmadıA:ı bir "bericiler Cephesi" olmaz. Bu 
cepheye ilerici Hristiyanlar mutlaka katılmalıdırlar. 
Ancak, Komünistlerin yer almadı�ı bir "lterİci Cep· 
he"de olmaz. Komünistleri dışanda bırakacak bir 
ilericiler cephesinden söz eden sa�cı unsurlann var
ııaı çok do�al. Ancak şu kadanm söyliyeyim ki,bugün 

gelişmekte olan egitim, bu eA:ilim deA:itdir. Sa� 
unsurlann, çeşitli biçimlerde demagojik yaklaşımlarla 
kendilerine taban saA:Lamak istemeleri çok dogaldır. 
Esasen, ilerici güçlerin iLkeli birliA:i, egemen, gerici 
unsurların taban bulamaması için önemli bir koşul
dur. 

İlerici bir cephe fikri o kadar yaygınlaşmıştır ki, 
herkes bundan söz ediyor, kendisini ilerici göstermek 
istiyor. Bu noktada bir "cephe" oluştu�undan bile 
söz edebiliriz. 

Biraz önce, Komünistlerin toplumda hiçbir zaman 
tecrit olmadıkLannl söylemiştim. tlerici cephe yönün
de de�erlendirilmesi gereken birçok nokta vardır. Bi
zim dışımızdaki ilerici güçlerin Sosyalist ülkelerle olan 
ilişkileri yapıcı bir unsurdur. Sosyalist Partisinin Sov
yetler Birliei dahil, Sosyalist ülkelerle gerek devlet, 
gerekse partiler düzeyinde ilişkileri vardır. Bizler bu
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çimlenecektir. 

ô Işçi sınıfının sendikal 
lerinizde önemli yeri olduğu 
boyutları ve Komünistlerin 
misiniz? 

* Batı Avrupa Kapitalist 
sendikalaşma oranı Belçika'dadır. 
gerekse, Hristiyan sendikada 
toplam sayının % 80'nini 
partilerden ba�ımsızdırlar. 
lerde birçok sendikada, 
tam bir saygı anlayışıyla, 
maktalar. Bir yandan bizzat 
netici görevlerde oldu�u gibi, 
sorumluluklarımız vardır. 

Sendikal planda, partimiz 
hak ve talepleri program
bir sendikal cephe oluşturulabilmişse, 
her iki sendikanın progra
çalışırlar, 

-tl Komünistlerin Belçika 
nemli bir yeri olduğunu 



kclerde de, örneRin Fransa'da da, sendikal harekette 
Komünistlere karşı bölünmeler saRlamaya çalıştılar. 
SoRuk savaş, bir yönüyle, komünistleri işçi hareketle· 
rinde sahip olduklan mevzilerden söküp, atmak ama· 
cıyla istenmiş, provoke edilmiştir. Belirli ölçülerde 
başaoya ulaştılar. Bu oyunu tezgahlıyan nesil bugün 
artık sendikal hareketin dışında kalmıştır. Bugün yeni 
bir nesil söz konusu. Aynca işçiler, emekçiler ve so
rumlu sendikacılar durumu kavrarnışlardır. Bugün, ko· 
münistlerin sendikalara, sendikal harekete ters düş- . 
rnek şöyle dursun, genellikle en iyi sendikacılar 01-
duklan anlaşılmıştır. Onlarla birlikte çalı.şmanın ola
naklı ve gerekli oldueu görülmüştür. 

'tl Bu durumun, geçm�te sosyal demokrat sosya· 
list partililerin lle onlarla �birlil; yapan üst düzeydeki 
sendika yöneticilerinin uyguladıklan politikadan do
lan .onuçta Belçika 'da �çi sınıfının, tüm emekçilerin 
mücadelesinin büyük zarar gördükü söylenebilir mi? 

* Evet, evet. Bu durum elbette işçi sınıfnun mü· 
cadelesine çok zarar vermiştir. Sanınm onlar çok bü
yük bir sorumluluk taşımaktalar bu konuda. Ancak 

. işçi sınıfının gerçek temsilcileri sendikalardan sökül e
memiştir. Aynca, bugünkü yönetimin bu durumdan 
sorumlu olmadıeım vurgulamak gerekir. Işçi sınıfı ha
reketi bu sorumlulukla" çoktan dışanda bırakmıştır. 

'tl FKP'nin Proletarya Diktatörlülü kavramını tü· 
zülÜ'nden çıkarmosıyla güncelleşen bu konuda partin;' 
zin görüşleri nelerdir? 

* Biz de bu sonın çok daha önceleri bir çözüme 
ulaştınlmıştı. Proletarya Diktatörlül:ü deyimi daha 
1950'Ierin ilk yansında Kongre karanyla parti tüzii· 
Ründen çıkanlmıştır. 

Bizler, sosyalizme, sosyalist bir topluma, ülkemiz
deki bütün ilerici güçlerle birlikte gitme yanlısıyız. 

Belçika'da Proletarya bir azınbeı deen, büyük bir 
çol:Unlueu temsil etmektedir. Bunun bir sonucu ola· 
rak, önümüzdeki sorun, demokrasi kurallannın uy· 
gulanmasıdır. Belçika gibi gelişmiş- bir ülke koşullann· 
da bu bilimsel, gerçekçi bir yaklaşımdır. 

Konu hakkında bir bilgi sahibi olmak için, Belçika' 
daki sosyal sınınan da incelemek gerekir. öncelikle 
ülkemizde tanm kesiminde çalışanlann oranımn 4,2 
olduRunu söylemek isterim. Sanırun bu oran dergini· 
niz okurlanm hayrette bırakacaktır. Genellikle küçük 
tüccarlardan oluşan orta sınıflara dahil tabakalann 
oranı ise % 30', yaklaşır. Geri kalan büyükço�nluk 
ise ücretli emekçilerdir. Bu oranlar, uygun, tutarlı, bi
limsel bir poUtika saptanmasını gerektir. 

Son olarak şunu da söyliyeyim. TüzÜk deA:işikli�i· 
ni gerçekleştiren Kongre, uzun süre işgal altında kalan 
ülkemizde diktatörlük deyiminin, sınıfsal, bilimsel içe
riei göz önüne alınmadan, hemen genel olarak dikta
törlüeü anımsatlıeını da tesbit etmişti. 

'tl Belçika'nın bugiinkü gelişim düzeyi ve sınıfsal 
konumu göz önüne alınarak ,aptanan yeni tip iktida· 
nn nitelikleri neler olacaktır? 

* Herşeyden önce bu demokratik bir iktidar ola
caktır. 

1) Böyle bir demokratik bir iktidarda �çi ,ınıfının 
yönetici rolü 'öz konUlU mudur? 

* Mutlaka, bu söylediklerimiz, işçi sınıfının yöne· 
tici rolünü hiçbir zaman dışanda bırakmaz. 

1) Ulaşmak istediğiniz "demokratik iktidar" için 
emekçi kitlelere güvendiğinizi demokratik kurallara 
uyacağınlZI ,öylüyorsunuz. Ancak. halkın büyük ço· 
lunlulunun bu yolla oluşan karanna egemen ,ınl!1ar 
saygı gö,lerecekler mi? 

* Herşeyden önce kesinlikle biliyoruz ki, gerici 
egemen unsurlar kendı nzalanyla egemenliklerinden 
vazgeçmiyecekler, iktidarlannı terketmiyeceklerdir. 
Ancak, sosyalizme giden demokralik yol, hiçbir za 
man sınıf mücadelesini redetmez. Sınıf mücadelesi de· 
vam edecektir. Bu toplumun objektif bir olgusudur. 
Sınınar oldukça sınıf mücadeleleri olacaktır. Sosyaliz· 
me demokratik geçişte de sınıf mücadelesidir söz ko· 
nusu olan. Sorun bir güçler dengesi sorunudur. Söy· 
lenmesl gereken diger ilerici güçlerle birlikte sosya· 
lizm için iktidara geleceksek, bu iktidan onlarla pay
laşmanın geregini de dikkate almak zorunlugudur. 
Durumun nasıl gelişeceAi konusunda şimdiden bir 
tahminde bulunmak doeru olmaz. Bunu pratikte gö
recegiz. 

'tl "Demokratik Iktidar" harş"lnda tutucu güçler 
egemenliklerini sürdürmek, ya da tekrar kazanmak 

için zora başvururlarıa, 'öz konUlU bu demokratik ik
tidar, devletin ıınılial temelleri gereği sahip oldugu 
cebir unsuruna başvuracalı mıdır? 

* Do Ral olarak, yasal olmıyan hertürlü hareket 
karşısında, demokratik iktidanmızda kendisini tüm 
olanaklarla savunacaktır. Mücadelemiz, demokratik 
kurallann, demokrasinin uygulanması sorunu olacak
tır. 

'tl Ilerici güçlerin Birlibi ile kurulacak "Demokra' 
tik ihtidarın, sosyalizme ulaşacagını söyliiyorıunuz. 
Bunu açıklıyabilir misiniz? Işçi sını" öncü rolünü na· 
sıl yerine getirecek? 

* Demokratik iktidanmız, sosyalizme ulaşacak 
çünkü başka bir yol yoktur. Belçika gibi geli�miş 
ülkelerde Tekelci Devlet Kapitalizmi, sosyalizmin ge· 
çiş basamaRı (anti·chambre)dır. Geri dönüş olanaksız
dır. Sosyalizme ulaşılacaktır. Bu bir objektif yasadır. 
Maddeten bu bir giriş basamaRıdır. Toplumsal bilinç 
ve mücadele konusuna gelince; bu başka bir düzey. 
Bunun sonucu ancak pratikte belirlenecektir. Bu mü· 
caıdelenin YÜıi.itücüsü ve yönlendiricisi partimizdir . 
Sosyalizm emekçi kitlelerin istemlerine karşı gerçek
leştirilemez. Böyle bir durumda sosyalizm kurulamaz. 

Bu noktayı biraz daha açmak isterdim. Belçika'da 
işçi mücadeleleri tarihine baktı�ımızda şunu görürüz; 
ekonomik somut bir sorunla başlıyan mücadeleler, kı
sa zamanda büyük politik mücadelelere dönüşebiImek
tedir. İşçi sınıfımızın geçmişi bu politik mücadelele
rin örnekleriyle doludur. Daha 1950 yılında, işgalden 
kurtuluştan birkaç yıl sonra Kral Leopolde'ün ülkeye 
geri dönü'şiine karşı, bu kral işgalcilerle işbirli�i yap· 
tıgından büyük bir genel grevle karşı konulmuştur. 
Askerlik hizmetinin uzatılmasına karşı da genel grev 
ile direnilmiştir. 1960 yılında bir kanun taslaeına iki 
ay süren bir genel grevle karşı çıkıimıştır. Bütün bu 
grevler politiktir, politik mücadeledir. Söz konusu 
olan nicel durumun nitel duruma dönüştürülmesidir. 

1) Proletarya Enternazyonalizmi ve sosyalist enter
nasyonalizm konulannda ne düşünüyorıunuz? 

* Bizler enternasyonalistiz. Bunu geçmişte defa· 
larca ispatladık. Gelecekte de her an bunu göstenneye 
devam edeceeiz. Sosyalist Kamp'tan yanayız. Bu ko· 
nuda kimsenin kuşkusu olmasın. özgürlük ve baeım
sızhk için mücadele eden her halkın yanındayız. Ne
rede emekçilerin mücadelesi varsa, biz o mücadele de 
yanlanndaylZ. Bugün enternasyonalist anlayışımızı 
ifade etmede proletarya enternasyonalizmi sözcüA'ü 
dar bir ifade biçimi olmaktadır. Proletarya dışında en
ternasyonalist olan başka sosyal tabakalarda söz ko
nusudur. Aynca gelişmekte olan ülkeler, kurtuluş mü
cadelesinde yeni başanya ulaşmış, ya da bu yönde 
mücadele eden ülkeler, halklar söz konusudur. Bu 
halklarla olan dayanışmamızı, proleterya enternasyo
nalizminin özü gereei daha geniş bir ifade biçimine 
kavuştunnak zorundayız. 

tr Günümüzde bir "Eurocommunisme" kavramın
dan söz ediliyor. Enternoııyonalizm anlayışınız ışılın· 
da bu konuda partinizin görüşleri' 

* Bu terim burjuvazi tarafından icat edildi. Böyle 
bir şey yoktur, olamaz. Komünizm, sosyalizm bilim· 
sel ve evrensel konsepsiyonlardır. Uygulama biçimi, 
her ülkenin koşullanna göre farklılık gösterecektir 
şüphesiz, ancak özde birdir hepsi. Avnıpa için, Asya 
için, Latin-Amerika Için v.b. ayrı ayn bir sosyalizm 
yoktur. Bu uluslararası işçi sınıfı hareketinde bölÜn· 
meler arayan burjuvazinin bir çabasından başka şey 
olamaz. 

tr Nato ve Avrupa Ekonomik Topluiulu konula· 
rında göriişlerinizi anlatır m"ınızr 

• Bizler tüm askeri bloklann ortadan kalkmasm· 
dan ,yanayız. Ancak unutulmamalıdır; Warşova Paklı, 
Nato'dan sonra kurulmuştu. Bu tarihi bir olgudur. 

Nato'nun "Batı"yı savunmak için kurulduguna hii· 
Iii inananlar var. Biz her zaman Nato'ya karşı mücade· 
le ettik. Nato, bir savaş ve "içten gelecek saldınlara 
karşı" koymak kılıfı altında bir baskı ve müdahale 
aracı olarak kurulmuştur. 

Günümüzde, silahsızlanma sorunu tartışılmakta. Bi
zim Nato karşısında tavrımız açık, ve gerçekçi bir 
tavırdır. Bu�n mevcut iki blok arasında denge oldu
eu kabul edilrlieine göre, bizler tek taranı addedilebi
lecek önlemler önermek istemiyoruz. Mevcut denge
nin bozulmasını talep etmiyoruz. Ancak madem bir 
denge söz konusu, bu dengenin silahsızlanma yolu ile 
daha düşük seviyelerde korunabilcceAini ortaya koyu· 

yoruz. Böylece yaratılacak ortamda daha ileri hedef· 
lere ulaşılacaAına askeri bloklann ortadan kaldınla· 
bileceAine Inanıyoruz. Bu arada kimin silahsızlanmaya 
karşı oldu Au nu da halka anlatıyoruz. 

Avrupa Ekonomık TopluluAu konusuna gelince, 
bu konuda da tavrımızı hiçbir zaman saklamıdık. 
AET'nin kuruluşu dünya pazarlannın gelişimine uy· 
gun düşmektJdir. Bu nesnel koşullar yanında, Ortak 
Pazar'ın Avrupa, hatta uluslararası tekeller yaranna 
bu durumu sömürmek isteyenlerce ör:gi.it1endiAini de 
biliyoruz. Bu durumu herzaman açlAa vurduk. Ancak 
gerçeklerin görmemezlikte edemeyiz. Ortak Pazar bir 
olgudur. DiAer demokratik güçlerle birlikte, Ortak 
Pazan büyük tekelci sermayenin egemenlieinden kur· 
tarmak, AET'nin kurumlannın demokratikleştirilme· 
si yönünde mücadele yürütüyoruz. OiAer yandan, ça
Iışanlann Avrupa'sını oluşturmak içinde büyük çaba 
harcamaktayız. lık olarak Avrupa'daki emekçilerin 
sendikal örgütlerinin bir uyuma ulaşmasını diliyoruz. 
Eeer bu gerçekleştirilirse, Ortak Pazar bugünkünden 
başka bir içerik kazanacaktır. 

'tl Barış içinde bir arada yaşama, yumuşama ve 
sınıf mücadeleleri arasındaki i/işlıiler konusunda g6· 
rüşleriniz? 

* Bunlar aslında farklı iki şeydir. Banş içinde bir 
arada yaşama ve yumuşama yalnızca devletlerarası j. 
lişkiler için söz konusudur. Sınıf mücadelesi ise toplu
mun bir verisidir. Sınıflı toplumlar oldukça, sınıf mü
cadeleleri olacaktır. Sosyalist ülkelerle, kapitalist ülke
lerin arasındaki çelişkilerin, savaşa yarma ve bu kapi
talist dünyaya empoze edilmiş, demokrasi ve sosya· 
lizm mücadelesini kolaylaştıran bir durumdur. 

1) Bilindiği gibi, Belçika'da çok sayıda yabancı 
işçi çalışmakla. Bu konuda partinizin yaklaşımı ne
dir? 

* önce, Belçika'nın 2. dünya savaşı sonrasındaki 
ekonomik gelişmeSinin bir ölçüde bu göçrnek işçile
rin emekleri sonucu oldueunu belirtmek gerekir. Bu 
işçiler emekleriyle Batı Avrupa ülkelerinin refahlanna 
büyük katkılarda bulunmuşlardır. 

Bizler, yabancı işçilerin herşeyden önce Belçika'da 
ki sendikalarda, Belçikalı işçilerle birlikte örgütlenme
leri için bütün gücümüzü kuUandık.Onlann Belçikalı 
işçilerle aynı haklara sahip olmalan için mücadele et
tik. Bunda büyük ölçüde başanlı oldueumuzu sanıyo
rum. Ancak henüz tam anlamıyla bu hedefe ulaştı�ı
mız söylenemez. 

Parti olarak, örgütleme konusuna gelince; göçmen 
işçileri partimizde örgütlemiyonız. Bu dunım herşey· 
den. önce göçmen işçilerin kendi güvenlikleri açısın· 
dan önem taşır. Yabancı işçiler ulusal niteliklerine gö
re kendileri örgütlenmekteler. Esasen mücadeleye kat
kılan en iyi bu yolla gerçekleşebilir. Bugün Belçika'da 
ıspanyol ve İtalyan Komünist Partilerinin güçıÜ seksi· 
yonlan bulunmakta. Bu durumu herkes biliyor. Ta· 
bii ki, bu ayn örgütlenmeler, sıkı ilişkilerin olmadı eı 
anlamına gelmez. Ayrıca partimizin genel propaganda 
çalışmalan yanında bu göçmen işçilere yönelik özel 
bilgilendinne, çalışmalan da bulunmaktadır. örne�in, 
partimizin günlük gazetesi Drapean Rouge'da, düzenli 
bir şekilde ıtalyanca, ya da Ispanyolca yazılar yayınlı· 
yoruz. 

ô Bazılan, yabancı işçiler çolunlukla, örgütlenme 
ve mücadele geleneği düşük düzeyde ülkelerden gel· 
diklerinden, yerli işçilerin mücadelelerinde olumsuz 
etkiler yaptıklarını ileri sürüyorlar. Siz bu görüşe katı
lıyor mwunuz? 

* Sanırım, bu tamamiyle yanlış bir görüş. Yaban· 
cı işçilerin büyük bir kısmının mücadele geleneei geri 
ülkelerden geldiei doenı olmakla birlikte, bu işçiler 
kısa zamanda mücadeleye katılabilmektedir. Bir grevi 
anımsadım. Belçika'da maden işçilerinin grevini. Bu
rada yabancı işçiler. özellikle Türkiye'li işçiler, mü· 
cadeleye derhal katıldıklan gibi, sonuna kadar kararlı 
bir şeklide bu mücadelenin içinde kalmışlardır. Ya· 
bancı işçilerde pratikte çalışma hayatında kısa za· 
manda bilinçlenmekteler. Yabancı işçilerin varlı�ı, 
Belçikalı işçileri rahatsız etmedi�i gibi tam tersine 
emekçiler arasındaki enternasyonal baelan güçlendir
mektedir. 

Sizin sorulanmzı cevaplandırdım. Şimdide benim 
" YOROYUŞ" dergisinden dile�im, Türkiye işçi sınıfı 
ve tüm demokratik güçlerine kendileriyle dayanışma 
ve selamlanmızı iletmesidir. Dilegimiz. yürüttügünüz 
demokratik mücadenizi güçlendinnenizdir. Her biri· 
mizin ülkelerimlzde yürüttüeümüz bu mücadelenin ba
şanya ulaşaca�ına, büyük demokrasi ve Bnnş kampın· 
da buluşacaRımıza inanıyorum. 
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şüphesiz, ancak özde birdir hepsi. Avnıpa için, Asya 
için, Latin-Amerika Için v.b. ayrı ayn bir sosyalizm 
yoktur. Bu uluslararası işçi sınıfı hareketinde bölÜn· 
meler arayan burjuvazinin bir çabasından başka şey 
olamaz. 

tr Nato ve Avrupa Ekonomik Topluiulu konula· 
rında göriişlerinizi anlatır m"ınızr 

• Bizler tüm askeri bloklann ortadan kalkmasm· 
dan ,y,y, anayız. Ancak unutulmamalıdır; Warşova Paklı, 
Nato'dan sonra kurulmuştu. Bu tarihi bir olgudur. 

Nato'nun "Batı"yı savunmak için kurulduguna hii· 
Iii inananlar var. Biz her zaman Nato'ya karşı mücade· 
le ettik. Nato, bir savaş ve "içten gelecek saldınlara 
karşı" koymak kılıfı altında bir baskı ve müdahale 
aracı olarak kurulmuştur. 

Günümüzde, silahsızlanma sorunu tartışılmakta. Bi
zim Nato karşısında tavrımız açık, ve gerçekçi bir 

lizm mücadelesini kolaylaştıran 

1) Bilindiği gibi, Belçika'
işçi çalışmakla. Bu konuda 
dir? 

* önce, Belçika'nın 2. 
ekonomik gelişmeSinin bir 
rin emekleri sonucu oldueunu 
işçiler emekleriyle Batı Avrupa 
büyük katkılarda bulunmuşlardır. 

Bizler, yabancı işçilerin 
ki sendikalarda, Belçikalı işçilerle 
leri için bütün gücümüzü kuUandık.Onlann 
işçilerle aynı haklara sahip 
tik. Bunda büyük ölçüde başanlı 
rum. Ancak henüz tam anlamıyla 
mız söylenemez. 

Parti olarak, örgütleme 
işçileri partimizde örgütlemiyonız. 
den. önce göçmen işçilerin kendi 
dan önem taşır. Yabancı işçiler 
re kendileri örgütlenmekteler. 
kılan en iyi bu yolla gerçekleşebilir. 
ıspanyol ve İtalyan Komünist 
yonlan bulunmakta. Bu durumu 
bii ki, bu ayn örgütlenmeler, 
anlamına gelmez. Ayrıca partimizin genel 
çalışmalan yanında bu göçmen 
bilgilendinne, çalışmalan da 
partimizin günlük gazetesi Drapean 
bir şekilde ıtalyanca, ya da 
yoruz. 

ô Bazılan, yabancı işçiler 
ve mücadele geleneği düşük 
diklerinden, yerli işçilerin 
etkiler yaptıklarını ileri sürüyorlar. 
lıyor mwunuz? 

* Sanırım, bu tamamiyle 
cı işçilerin büyük bir kısmının 
ülkelerden geldiei doenı olmakla birlikte, 
kısa zamanda mücadeleye katılabilmektedir. 
anımsadım. Belçika'da maden 
rada yabancı işçiler. özellikle 
cadeleye derhal katıldıklan 
bir şeklide bu mücadelenin içinde 
bancı işçilerde pratikte çalışma 
manda bilinçlenmekteler. 
Belçikalı işçileri rahatsız etmedi�i 
emekçiler arasındaki enternasyonal 
mektedir. 

Sizin sorulanmzı cevaplandırdım. 
" YOROYUŞ" dergisinden 



çEşITLI 
üLKELERDE 

HINDISTAN'DA GERICI 
TEHLIKE BüYüYOR 

Hindistan'da gerici tehlikenin 
ulaştıeı boyutlar, geçen hafta, Gıda ve 
Tanm Bakanı Şahcivan Ram'la birlikte 
altı etkili Kongre Partisi üyesinin parti
den istifalan ve yeni bir parti kunna 
girişimleriyle ortaya çıktı. Geçtieimiz 
haftalarda, geriCi güçlerin ve partilerin 
Mart ayında yapılaeaeı ilan edilen seçim
lerde ortak cephe kunna çalışma1anyla 
ön plana çıkan anti-demokratik saldın
lar, böylece yeni bir nite1iA:e büri.indü, 

Kongre Partisi'ndeki son aylardaki 
gelişmeler Indra Gandi yönetimini gerici 
güçlere yeni ödünler venneye zorluyor. 
Indra Gandi'nin geçen Kasun ayında 
Mart seçimlerinin ertelenmesi yönünde
ki önerisi, 350 kongre partisi milletveki
linden 150'5ioio tepkiSiyle karşılaşmıştı. 
Aralık ayında ise i. Gandi'nin oA:lu San
jay Gandi, Bombay ve Orissa'da partinin 
sol kaoadına karşı giriştiA:i hareketten 
başanyla çıkank parti içindeki durumu
nu giiçlendinnişti. Anne ve o�ul Gandi'
lerin komünistlere karşı sürdürdükleri 
ortak saldın1ar, parti içindeki sa�ın li
deri durumundaki Sanjay'in etkinlieini 
daha da arttırdı. IndIa Gandi'nin seçim
lerin Mart ayında normal olarak yapıl
ması karanru almasında, partisindeki bu 
gelişmeler önemli bir etken oldu. 

Gıda ve Tanm Bakanı Şahcivan 
Ram ve yandaşlannın partiden istifası 
ve di�er gerici partilerle birlikte seçim
lere katılma karannı açıklaması, seçim
ler sırasında Kongre Partisi'nin ilerici ka
nadına karşı genel bir saldınnın planlan
dı� ortaya koydu. Gittikçe a�ırlaşa· 
cae. belli olan ekonomik zorluklar kar
şısında i. Gandi yönetiminin gerici güç
lere teslim olmasım amaçlayan bu saldı
nlar, Kongre Partisinin sa� kanadı tara
fından da destekleniyor. 

Gerici güçlerin bu saldınlan, Gan
di yönetiminin işçi sınıfına karşı aldıtı 
olumsuz tutumdan da güç alıyor. Hızlı 
fiyat aıtışlannın nedenini işçilerin ücret 
taleplerine ba�lamaya çalışan L. Gandi 
yön�timi. 18 aydır sürdürülen grev yasa-
�IDI ......... yanaşmıyor. Seçimlerin 
y ..... � ra�men ol.�anüstii 
duru". .-ımam .. ı da, Gandi yö· 

netiminln grev yasaeını sürdünnek iste
mesine baelanıyor. Ingiliz "Economist" 
dergisi, grev yasaA'ının, olaeanüstü duru· 
mun içerdi�i ancak olaean yasaıarla pe
kiştirilmeyen tek önlem olduA'unu hatır
latıyor. Olaganüstü durumun sürdürülme
si, i. Gandi yönetimi tarafından Hindis
tan Komünist Partisi'ne karşı uygulanan 
baskı yöntemlerinin a�lrlaştın1masının 
bir aracı olarak kullanılmak isteniyor. 

Hindistan Komünist Partisi yetki· 
lilerinden Sadhan Mukherjee, L'Unita'da 
yayınlanan bir yazısında, olaA'anüstü du
(UIIlun ilanından sonra gerçekleştirilen 
üretim artışına de�iniyor. Mukherjee, bu 
dönemde hissedilen bir üretim artışının 
gerçekleştıA:ini, ancak bundan işçi sımfı
nın de�il sadece bürokratlann yararlan
masına olanak saelandıeını belirtiyor. 
Aynı şekilde, bu üretim artışından, Hin· 
distan'a ginneye çalışan uluslararcı.Sı te· 
kellerin ciddi biçimde yararlandıeına de
einiliyor. alaeanüstü durumun ilanından 
sonra bir süre tereddüt geçiren sennaye 
çevrelerinin 1976 Mart ayından sonra 
fiyat artışlannı yeniden hızlandırdıeı be
lirtilerek, geçen Mart ayından bu yana 
fiyat endekslennin 283'den 314,9'a u· 
laştıeı hatırlatıhyor. 

Bu fiyat düzeyi, olaeanüstü duru
mun ilan edildiei zamanki düztŞin de 
üstünde. 

• 
"EKIM DEVRIMI 
KAPtr ALlZMDEN 

SOSY ALlZME GEÇıŞ ÇA(;INI 
BAŞLATTı" 

Ekim Devrimi'nin 60. yıldönümü
nü kutlama hazırlıklan SÜrdürülüyor. Bu 
yılın ,7 Kasım 'ında kutlanacak olan yıl
dönümü üzerine SBKP Merkez Komitesi 
bir mesaj yayınladı. 1 Şubat tarihli bü
tün Sovyet gazetelerinde yayınlanan me
sajda Ekim Devrimi'nin 20. yüzyılın ge
lişimi üzerindeki etkileri üzerinde durul
du. "Ekim Devrimi'nin y�ni bir çaeı 
insanlıem kapitalizmden sosyalizme ge
çiş ç.�ını başlattı�ı" belirtildikten ,on. 
ra, 60 yıl içinde Sovyetler BirliAi'nin e
konomik ve toplumsal gelişimi özetlen
di. 

Sosyalist demokrasinin' gelişimi ü
zerinde durulan mesajda şöyle dendi: 

" Sovyet toplumunun gelişiminin 
bugijnkü aşaması sosyalist demokrasi
nin sürekli olarak geliştirilmesiyle belir
lenir. Politik, ekonomik, sosyal ve kül
türel yaşamın en önemli sorunlan işçi-

lerin, köylülerin ve aydınlann geniş öL
çüde ve doA:rudan katılmalanyla göri.i
şülerek çözümlenir. Sosyalist demok
rasi, hak ve yükümlülüklerin, gerçek öz
gürlük ve yurttaş sorumluluAunun bir
liA'i, toplumsal ve kollektif çıkarlarla bi
reysel çıkarlann uyumlu bileşimidir. 
Parti 'nin Leninist iç ve dış politikasının 
desteklenmesi, halk kitlelerinin gittikçe 
artan politik ve emek etkinlikleri, Sov
yet düzeninin demokratik nitelieinin en 
inandıncı ifadesidir." 

Yayınlanan mesajda daha sonra, 
sosyalist devrimin evrensel yasalanna de
einildi. Konuyla ilgili olarak, dünya ses
yalizminin tarihsel deneyiminin, sosya
list devrimin temel yasalanmn ve ilk kez 
Ekim devrimi ile uygulanan yeni toplu
mu kunna çalışmasının önemini göster
diei, bu yasalann farklı ülkelerin somut 

ATEŞLE 
OYNAMAYA 

DEVAM 
EDIYORLAR 

koşullar ve özelliklerinin hesaba katıla
rak kullanılmasının zorunluluIunu doe
ruladı�ı belirtildi. 

Mesajda daha sonra şöyle dendi: 
"Sovyetler Birliei ve diRer sosyalist ül
keler, meşru taleplerini gerçekleştinnek 
emperyalist sömürüden kesin olarak kur
tulmak, kendi yazgılannı belirleme hak
kım elde etmek için verdikleri mücadele
de gelişmekte olan ülkeleri elden geldi
eince destekliyorlar." 

Uluslararası ortamdaki son geliş
melere deRinilen mesajda, "saldırgan 
emperyalist güçlerin her fırsatta yumu
şama sürecine engel olmaya çalıştıklan" 
belirtiliyor. Buna kesinlikle karşı çıkan 
sosyalist ülkelerin, yumuşamanm sürekli 
bir süreçe dönüştürülmesi için mücadele 
ettikleri söyleniyor. 

PEKIN, SOVYETLER'E KARŞI BIR ANLAŞMA ıÇiN 
JAPON YöNETICILERININ NABZıNı YOKLUYOR 

Pekin yönetimi, Sovyetler Birliği'ne karşı bir ittifak oluşturmak ama
cıyla japonya nezdinde sürdürdüğü girişimleri yoğunlaştırdı. ÇKP Başkanı 
Hou Kuo-feng'in, japonya'ya, iki ülke arasında resmen varlığını sürdüren saldı
rı durumuna son verecek bir dostluk ve barış anlaşmasının nasıl gerçekleşti
rilebileceği konusunda görüşlerini açıklama ve Asya'ya karşı "üçüncü devlet
lerin" yönelteceği saldırılara ka;şı ortak bir cephe oluşturma çağrısında bu
lunduğu bildiriliyor. 

Pekin yönetiminin, bu açıklamayı, Çin-Japon Dostluk Derneği'nin da
veti üzerine önceki hafta resmen Çin'i ziyaret eden Budist Komeito partisi 
başkanı Yoşikatsu Takeiri'ye yapıldığı açıklandı. Çin'de beş günlük bir gezide 
bulunan Takeiri, Hua Kuo-feng'le bir saat süren bir görüşme yapmıştı. Pekin'
in japonya'ya yönelttiği çağrıyı haber veren japon basın organları, Hua'nın, 
Takeiri'ye, Japonya hükümetinin bu konuda "kesin bir karar vermek zorunda 
olduğunu" bildirdiğini açıkladılar. 

Pekin yönetiminin son girişimi, Asya kıtasındaki tüm gerici güçleri 
Sovyetler Birliği'ne karşı birleştirme çabalarını bir kez daha ortaya koydu. 
Pekin'in, j aponya'ya son çağrısını iletmek için Budist Komeito partisi lide
rinin Çin'e yaptığı geziyi bir vesile olarak seçmesi, japonya'daki antikomünist 
güçleri harekete geçirme niyetini açığa vurdu. 

Maocu Çin yönetimi, Sovyetler Birliği'ne karşı japon yönetimiyle iş
birliği çabalarını uzun süredir sürdürüyordu. Sovyetler Birliği ile lapanya ara
sında Kuril adaları nedeniyle varolan anlaşmazlık, Çin yönetimi tarafından, 
iki ülke arasındaki ilişkileri gerginleştirmek için kullanılıyordu. Çin'in deste
ğinden güç alan Japon yönetimi, 1976 yılında, Sovyetler Birliği ile ilişkilerini 
belirsiz durumunda tutma ve SSCB ile anlaşmazlık konularını sürdürme poli
tikasını gözle görülür biçimde öne çıkarmıştı. 

Bir Sovyet uçağının Japonya'ya inmesi, Japon yönetimi tarafından, 
Sovyetler Birliği ile ilişkilerin gerginleştirilmesinin bir aracı olarak kullanıl
mıştı. 

ABD'nin Güneydoğu Asya'dan çekilmesinden sonra, Amerikan emper
yalizminin burada boşalan yerini doldurmaya yönelen Japon dış politikasın
da, Sovyetler Birliği'ne karşı gerginlik politikasının izlenmesinden yana olan 
güçlerin ağırlığı hissedilir biçimde artmıştı. Japonya'da anti-komünizmin ve 
anti-sovyetizmin güçlendirilmesi, bir yandan iktidardaki Liberal parti'yi etki
lerken, diğer yandan da Budist Komeito partisi içindeki sağ kanatının ıüçlen
mesi için kullanıldı. Budist partinin son seçimlerden sayıca güçlenerek çıkma
sı, ülkedeki antikomünist güçleri sevindiren bir gelişme oldu. 

Pekin yönetiminin son girişimleri, Japonya'daki bu gelişmelerden ya
rarlanmayı amaçlıyor. Pekin yönetimi, Japonya'daki gerici güçlerle ittifakını 
pekiştirerek, Japonya'da ekonomik bunalımlar ve skandallarla durumu sarsı
lan iktidarı güçlendirmeye çalışıyor. Pekin yönetiminin bu çabaları, Asya'da 
emperyalizmin ve geriCiliğin kaybedilen mevzilerinin güçlendirilmesine ve bir 
soğuk savaş ortamının yaratılmasına hizmet ediyor. 
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Ekim Devrimi'nin 60. yıldönümü
nü kutlama hazırlıklan SÜrdürülüyor. Bu 
yılın ,7 Kasım 'ında kutlanacak olan yıl
dönümü üzerine SBKP Merkez Komitesi 
bir mesaj yayınladı. 1 Şubat tarihli bü
tün Sovyet gazetelerinde yayınlanan me
sajda Ekim Devrimi'nin 20. yüzyılın ge
lişimi üzerindeki etkileri üzerinde durul
du. "Ekim Devrimi'nin y�ni bir çaeı 
insanlıem kapitalizmden sosyalizme ge
çiş ç.�ını başlattı�ı" belirtildikten ,on. 
ra, 60 yıl içinde Sovyetler BirliAi'nin e
konomik ve toplumsal gelişimi özetlen
di. 

Sosyalist demokrasinin' gelişimi ü
zerinde durulan mesajda şöyle dendi: 

" S" Sovyet toplumunun gelişiminin 
bugijnkü aşaması sosyalist demokrasi
nin sürekli olarak geliştirilmesiyle belir
lenir. Politik, ekonomik, sosyal ve kül
türel yaşamın en önemli sorunlan işçi-
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PEKIN, SOVYETLER'E KARŞI BIR 
JAPON YöNETICILERININ NABZıNı 

Pekin Pekin yönetimi, yönetimi, Sovyetler Sovyetler Birliği'ne Birliği'ne karşı karşı 
cıyla japonya nezdinde sürdürdüğü girişimleri yoğunlaştırdı. 
Hou Kuo-feng'in, japonya'ya, iki ülke arasında resmen varlığını 
rı durumuna son verecek bir dostluk ve barış anlaşmasının 
rilebileceği konusunda görüşlerini açıklama ve Asya'ya 
lerin" yönelteceği saldırılara ka;

görüşlerini 
;

görüşlerini 
şı ortak bir cephe 

lunduğu bildiriliyor. 
Pekin yönetiminin, bu açıklamayı, Çin-Japon 

veti üzerine önceki hafta resmen Çin'i ziyaret eden 
başkanı Yoşikatsu Takeiri'ye yapıldığı açıklandı. 
bulunan Takeiri, Hua Kuo-feng'le bir saat süren bir 
in japonya'ya yönelttiği çağrıyı haber veren japon 
Takeiri'ye, Japonya hükümetinin bu konuda "kesin 
olduğunu" bildirdiğini açıkladılar. 

Pekin yönetiminin son girişimi, Asya kıtasındaki 
Sovyetler Sovyetler Birliği'ne karşı birleştirme çabalarını 
Pekin'in, j aponya'ya son çağrısını iletmek için 
rinin Çin'e yaptığı geziyi bir vesile olarak seçmesi, japonya'daki 
güçleri harekete geçirme niyetini açığa vurdu. 

Maocu Çin yönetimi, Sovyetler Birliği'ne 
birliği çabalarını uzun süredir sürdürüyordu. Sovyetler 
sında Kuril adaları nedeniyle varolan anlaşmazlık, 
iki ülke arasındaki ilişkileri gerginleştirmek için 
ğinden güç alan Japon yönetimi, 1976 yılında, Sovyetler 
belirsiz durumunda tutma ve SSCB ile anlaşmazlık 
tikasını gözle görülür biçimde öne çıkarmıştı. 

Bir Sovyet uçağının Japonya'ya inmesi, 
Sovyetler Sovyetler Birliği ile ilişkilerin gerginleştirilmesinin 
mıştı. 

ABD'nin Güneydoğu Asya'dan çekilmesinden 
yalizminin burada boşalan yerini doldurmaya yönelen 
da, Sovyetler Birliği'ne karşı gerginlik politikasının 
güçlerin ağırlığı hissedilir biçimde artmıştı. Japonya'da 
anti-sovyetizmin güçlendirilmesi, bir yandan iktidardaki 
lerken, diğer yandan da Budist Komeito partisi içindeki 
mesi için kullanıldı. Budist partinin son seçimlerden 
sı, sı, ülkedeki antikomünist güçleri sevindiren bir gelişme 

Pekin yönetiminin son girişimleri, Japonya'daki 
rarlanmayı amaçlıyor. Pekin yönetimi, Japonya'daki 
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Liderinin: "Halkçı olmayan hükümet formülleri içerisinde kalarak yıp

ranmıyacalız .... " görüşüyle muhalefete geçen CHP o gün bu a:ündür umut da

Iıtıyor hep. MC hükümetinin hışmına uArayan çok sayıdaki işçi. ölretmen, 

memur biteviye bu umutlarla avululuyor. Her Itün artmakta olan hayat pahalı' 

hlı karşısında geçim sıkıntısı çeken geniş tabanh yoksul halk kesimi ile görev 

ve kıdem indirimi yapılmak suretiyle sürgün edilen kamu hizmetlileri. insanca 
bir yaşama kavuşturulacalı ve de haklarının geri verileceli umuduyla CHP ik
tidannı bekliyorlar. Yasa dışı uygulamalarından dolayı MC yanlısı yöneticiler
den hesap sorulacak; böylece de tüm haksızlıklar giderilecek! ...  

SINI F KAVGASı GERÇEGI 

Dotrudur; faşist baskılars boyun etmeyen ve Me'nin çal dışı görüşleri
ne uymayan, sınıfının bilincindeki işçiler, ölretmenler, memurlar ve de tüm 
aydın bürokratlar kıyıma ulramıştı.r. Fakat bu, MC iktidarda oldulu için mi 
böyle olmuştur? Ya da, işçi ve emekçi kitlelere uygulanan baskı yöntemleri
nin ilki midir bu? . Delil elbet. Büyük burjuvazi ve onun sermaye kesimiyle 
göbek balı olan bir başka hükümet de gelse iktidara, biraz daha okşayıeı, bi
raz daha uyutueu, oya1ayıcl, sinsi bir sindirme politikası uygulanırdı; ama so
nunda ortaya çıkacak olan kayıplar ve yıpranmalar yine yoksul emekçi sını
fından ve o düzeydeki ölretmen, memur kesiminden yana belirginleşeeekti. 
Bu bir sınıf kavgasıdı.r; en yakın tarih olarak ikiyüz yıldan beri bu kavgadeli
şik biçim ve görünümlerle ardı-arkası kesilmeden sürüp !lider ...  

Şuruı kesinlikle bilinmelidir ki, emekçi halk yılınıanna ve bu yılınıar
dan yana olan demokrasiye ballı namuslu, yürekli aydın kesiIT.e vöneltilen a 
alabildiRine keskinleşmiş şiddet hareketleri sınıf ayrılıklarından ileri gelmek
tedir. Bu nedenle "sınıflar arasındaki uyuşmazlıtı gidermeyi" başlıca görev ( ! )  
sayan CHP'nin b o l  keseden dalıttılı umutlar boşunadır. Bir kere C HP  sınıflar 
arasında nasıl bir uyum sallayacaktır? önce bu konu üzerinde, kısaca durmak 
gerekir. özellikle sanayi burjuvazisiyle açıktan pazarlıklar yaparak bu kesimin 
destelini kazanma ulraşı içerisinde olan CHP, sözüm ona, devrimci işçi kuru
luşlanndan yana oldulunu da yuttunnak amacıyla, sennaye kesimiyle aynı 
pazarlık ve anlaşma içerisindeki DıSK üst yönetimiyle işçi sınıfı çıkarlanna 
ten düşen bir takım gizli hesaplar içerisindedir. Bu nedenle CHP, "sınınar ara
sında uyum sallıyacatırr. " diyorsa eler, bu uyum işçi sınıfından yana olmıya
caktır, herhalde ... 

"BıRAKıN ŞU SOSYALIST SERSERiLERi" 

Çeşitli haksızlıklara ulramış olan binlerce işçi, ölretmen, memur çok 
çetin koşuııar altında şirrdi hep bu umutla direnip dunnaktadır. "CHP iktida
ra gelecek, suçlulardan hesap soracak ve alınmış hakları geri verecek! ..... ıyi 
ama, CHP hangi kadrosuyla gerçekleştirecek bu umudu? Genel başkanları 
Ecevit'in açıkça alırhlmı koyarak bu dönemde oluşturdulu parti yönetim 
kadrolan mı wracak bu hesabı? Hepsi ala bu adamların, ya da bulundukları 
yerin sömürü çarkını çevirmek� olan sermaye sahibi.. 

"Umutla yaşamak, umutauzlula düşmekten yeRdir" derler. Hiç kimse
nin umutsuzlula düşmesini istemem. Ama beslenen umudun; hiç deliise ger
çekleşmesi beklenen bir yapiSI olmalı. Aslında çolumuz umutlanmıştık CHP' 
nin o halkçı çıkışına. ı�çi ve emekçi sınınann a-erçek partisinin yenicfen ku
rulmasına delin, bu halkçı girişimlerde yararlı olmaya bile c;;alıştılımız oldu. 
Ama, zaman i1erleyip olaylar geliştikçe "kırk yıllık Yani'nin Kini olamıyaca
Iını" rahatlıkla R:ördük. Kimbilir, ola ki yanılmış oluruz. 

Bu konudaki yargımı şimdilik yaşanmış iki anımla kanıtlamak istiyo-

• 1975 yılının Aralık ayıydı yanılmıyorsam. CHP'nin R:özde milletve
kiııerinden birisiyle konuşurken: "himizden de onbir llkölretim Müfettişi sür
gün ettiler. Kimini ilkokul, kimini ortaokul öjtretmeni olarak savurdular sala
Iola" diye yakındım. Oralı bile olmadı. Hatla iyi bir haber almış gibi saA" eliyle 

BELÇIKA'DA NAZıM'I ANMA TOPLANTISI 
BAŞARILI GEÇTI 

Doğumunun 75. Yıldönümü dolayısıyla, Nazırr. Hikmet 20 Ocak gecesi 
Brüksel'de de anıldı. 

Naıım'ı anma toplantısında, Belçika'daki Türkive'li işçilerin yanısıra, 
Belçikalılar da katıldı. Türkiyeli Işçiler Komitesi ile Türkiyeli işçiler Kültür 
Merkezi'nin ortaklaşalolarak düzenledi�i geceye çeşitli kuruluslartn yanısıra, 
Belçika Sosyalist Partisi ve Belçika Komünist Partisi temsilcileri de katıldılar. 
Belçika Komünist Partisi adınajean Debosche, Sosyalist FITB/ABVV Sendi
kası BÖlge Sekreteri Rene Deschutter ve Doğan Özgüden, Türkiyeli diğer işçi 
ve aydınların yanısıra Nazım üzerine konuşmalar yaptılar. 

Brüksel'in en bÜYÜk kültür merkezlerinden biri olan Maison des Huit 
Heures'de yapılan gece, Belçika basınında büyük ilgi gördü. Sosyalist Parti 
organı Le Peuole ile Komünist Parti yayın organı Le Drapcau Rougc, Nazım 
Hikrr.et Gecesi'ne sayfalarında geniş yer verdiler. 

gölsünü yukarıdan aşalıya dolru sıvazladı ve uzunca bir "oooh" çekti. Ra
hatlamış, ferahlamıştı bu adam. "Ama, bu arkadaşlar size oy vermişlerdi" de
dilimde de: "Bırak şu sosyalist serserileri. Lüzumu yok onların verdikleri oy' 
un bana ... " diyerek kesip attı. 

Şimdi bu milletvekili Genel Sekreter Yardımcısıdır. Ve bizim onbir tlk
ölretim Müfettişi arkadaşımız. haklarının geri verileceti umuduyla CHP ikti· 
dannı beklemektedir! ... 

TAŞ OCAKLARıNDA BIR IHTIYAR 

• özellikle topralı ve belirli işi olmayan yurttaşlarımızdan bir bölümü 
yaz aylannda Devlei Demir Yolları'nın taşocaklannda çalışırlar. Bu çalışmala
ra ailenin tüm bireyleri katılır. Yediden yetmişe. kadın-erkek, kimi eşek sırtın
da, kimi de kendi sırtlarındaki küfelerle taş taşırlar, sabahın köründen akşa
mın karanlılına delin. Metreküp hesabıyla ne denli taş yılabilirlerse o denli 
de ücret alırlar. Sırtı karnburlaşmış yaşlılar ve körpecik çocuklar büklüm bük· 
lümdürler bu taş ylA"ınlan arasında. 

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde de vardır bu taş ocaklarından. Bir ızün a-ezme
ye gittik, birkaç arkadaş la buraya. Çadırlardan birisinin önünde oturmakta 
olan 70-80 yaşlannda bir ihtiyarla karşılaştık. Selam verdik: buyur etti, yer 
gösterdi bize. Oturduk yanıbaşına. Gözleri görmüyordu adamın. Taş işinde 
çalışan aile bireylerinin aşını-ekmelini hazırhyonnuş el yordamıyla. Sorduk 
soruşturduk, tatlı tatlı anlattı bize. Malatya köylüklerindenmişler. Bütün ya
şamlan bu çalışmal�ra ballıymış. Başka bir iş sahaları, kazançları yokmuş .. 

Hem anlatıyor, hem de elindeki delneRin ucuyla önündeki topralı dür
tüklüyor, eşeliyordu. 

"- Bu çile ne zaman biter, bilemem! Bizlerden iş ızeçti de, çocukları
mız kurtulsaydı bari." dediRinde, arkadaşlardan birisi: 

"- Ozme canını Emmi, Sunun şurasında ne kaldı ki! Karaollan iş başı- -
na R:elir gelmez bitecek bütün bu sıkıntılar. Hepimiz kurtulacaRız; huzur içeri
sinde vaşıyacalız o zaman ... " şeklinde teselli etmek istedi adamı. 

Vay sen misin bunu diyen! ... Adam bir hiddetlendi. bir serteldi ve elin
deki delneli öyle bir yere Çarptı ki, neye uRradıtımızl anlayamadık. 

"- Ulan ollum, dedi. Karaollan işbaşına gelirse ne olur? Ne deRişir ya
ni? Belki üç-beş kuruş zam yapar gündeliklerimize ; başka ne yapar? Biter mi 
şu insanların taş yılınıarı arasındaki rezaleti? . Ne ev var, ne bark. Ne bir iş 
var, ne bir avuç toprak ... Düzeni deliştirecekrdş, halk iktidarı kuracakmış 
Karaollan ... Beylerle, beyzadelerle mi kuracak halk iktidarını? .. Toprak aRa· 
sıyla, fabrika patronuyla, demir ve kömür tüccarıyla mı kurtaracak bizi bu re
zaletten? .. öyle bir şey söyleyin ki, yalan da olsa akla yatkın olsun bir parça. 
Bre ollum, temelde, kökte bir deRişiklik olacak mı? Siz bana ondansöz edin .. " 

Dilimiz tutuldu. Kuruyup kaldık öylece. "Haklısın emmi" demekten 
gayn vol bulamadık. Oradan ayrılıp uzaklaştılımızda suçlu insanlar durumun· 
daydık . .  

ARTIK iNSANLAR ESKi iNSANLAR oEGiL 

Bugün kiminle karşılaşsan, kiminle konuşsan hep aynı öjtüt: "Amman 
dokunmayın. Amman söylenmeyin. Amman bölüp parçalamay ın ... Su CHP 
bir iktidar olsun ... " Sanki CHP iktidar olacakmış da, olmasın diyen varmış gi· 
bi. Önce CHP hangi yapıda oldulunu, parti vönetim kademelerinde hangi gö
rüşteki insanlarla örgütlendiA'ini araşiırıp incelesin. Demokratik doA'rultudaki 
yerini, ya da vaklaşımını ölçsün biçsi n  önce. "Halk İktidarı" kuracakmış. lş
çiden. emekçiden yana bir düzen getirecekmis. Bir kere, son kerteye gelmiş 
bulunan sınınar arasındaki catışmalara sınırsal açıdan bakmasını ölrensin 
CHP. Çünkü, işçi ve emekçiler kendilerinden yana olumlu bir sonuç getirrr.e
yecek olan çaAdışl politik oyunlara kanmıyorlar artık "Hayat pilavına karnı 
tok" bu insanların. 

BKP ADINA VEAN DEBOSCHE KONUŞUYOR. 
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görünümlerle ardı-arkası kesilmeden sürüp !lider ...  
bilinmelidir ki, emekçi halk yılınıanna ve bu yılınıar

demokrasiye ballı namuslu, yürekli aydın kesiIT.e kesiIT.e kesiIT vöneltilen a 
keskinleşmiş şiddet hareketleri sınıf ayrılıklarından ileri gelmek

"sınıflar arasındaki uyuşmazlıtı gidermeyi" başlıca görev ( ! )  
keseden dalıttılı umutlar boşunadır. Bir kere C HP  sınıflar 

sallayacaktır? önce bu konu üzerinde, kısaca durmak 
burjuvazisiyle açıktan pazarlıklar yaparak bu kesimin 

ulraşı içerisinde olan CHP, sözüm ona, devrimci işçi kuru
yana oldulunu da yuttunnak amacıyla, sennaye kesimiyle aynı 

içerisindeki DıSK üst yönetimiyle işçi sınıfı çıkarlanna 
gizli hesaplar içerisindedir. Bu nedenle CHP, "sınınar ara

sallıyacatırr. " diyorsa eler, bu uyum işçi sınıfından yana olmıya

"BıRAKıN ŞU SOSYALIST SERSERiLERi" 

haksızlıklara ulramış olan binlerce işçi, ölretmen, memur çok 
şirrdi hep bu umutla direnip dunnaktadır. "CHP iktida

hesap soracak ve alınmış hakları geri verecek! ..... ıyi 
kadrosuyla gerçekleştirecek bu umudu? Genel başkanları 

alırhlmı koyarak bu dönemde oluşturdulu parti yönetim 
hesabı? Hepsi ala bu adamların, ya da bulundukları 

çevirmek� olan sermaye sahibi.. 
umutauzlula düşmekten yeRdir" derler. Hiç kimse

düşmesini istemem. Ama beslenen umudun; hiç deliise ger
yapiSI olmalı. Aslında çolumuz umutlanmıştık CHP' 

ı�çi ve emekçi sınınann a-erçek partisinin partisinin partis yenicfen ku
halkçı girişimlerde yararlı olmaya bile c;;alıştılımız oldu. 

zaman i1erleyip olaylar geliştikçe "kırk yıllık Yani'nin Kini olamıyaca
Kimbilir, ola ki yanılmış oluruz. 

yargımı şimdilik yaşanmış iki anımla kanıtlamak istiyo-

Aralık ayıydı yanılmıyorsam. CHP'nin R:özde milletve
konuşurken: "himizden de onbir llkölretim Müfettişi sür

ilkokul, kimini ortaokul öjtretmeni olarak savurdular sala
Oralı bile olmadı. Hatla iyi bir haber almış gibi saA" eliyle 

'DA NAZıM'I ANMA TOPLANTISI 
BAŞARILI GEÇTI 

ldönümü dolayısıyla, Nazırr. Hikmet 20 Ocak gecesi 

toplantısında, Belçika'daki Türkive'li işçilerin yanısıra, 
Türkiyeli Işçiler Komitesi ile Türkiyeli işçiler Kültür 

olarak düzenledi�i geceye çeşitli kuruluslartn yanısıra, 
ve Belçika Komünist Partisi temsilcileri de katıldılar. 

Partisi adınajean Debosche, Sosyalist FITB/ABVV Sendi
Rene Deschutter ve Doğan Özgüden, Türkiyeli diğer işçi 
Nazım üzerine konuşmalar yaptılar. 

bÜYÜk kültür merkezlerinden biri olan Maison des Huit 
Belçika basınında büyük ilgi gördü. Sosyalist Parti 

soruşturduk, tatlı tatlı anlattı bize. Malatya köylüklerindenmişler. 
şamlan bu çalışmal�ra ballıymış. Başka bir iş sahaları, kazançları 

Hem anlatıyor, hem de elindeki delneRin ucuyla önündeki topralı 
tüklüyor, eşeliyordu. 

"- Bu çile ne zaman biter, bilemem! Bizlerden iş ızeçti 
mız kurtulsaydı bari." dediRinde, arkadaşlardan birisi: 

"- Ozme canını Emmi, Sunun şurasında ne kaldı ki! 
na R:elir gelmez bitecek bütün bu sıkıntılar. Hepimiz kurtulacaR
sinde vaşıyacalız o zaman ... " şeklinde teselli etmek istedi adamı. 

Vay sen misin bunu diyen! ... Adam bir hiddetlendi. 
deki delneli öyle bir yere Çarptı ki, neye uRradıtımızl anlayamad

"- Ulan ollum, dedi. Karaollan işbaşına gelirse ne olur? 
ni? Belki üç-beş kuruş zam yapar gündeliklerimize ; başka ne 
şu insanların taş yılınıarı arasındaki rezaleti? . Ne ev var, 
var, ne bir avuç toprak ... avuç toprak ... avuç toprak Düzeni deliştirecekrdş, halk iktidarı 
Karaollan ... Beylerle, beyzadelerle mi kuracak halk iktidarını? .. 
sıyla, fabrika patronuyla, demir ve kömür tüccarıyla mı kurtaracak 
zaletten? .. öyle bir şey söyleyin ki, yalan da olsa akla yatkın 
Bre ollum, temelde, kökte bir deRişiklik olacak mı? Siz bana 

Dilimiz tutuldu. Kuruyup kaldık öylece. "Haklısın 
gayn vol bulamadık. Oradan ayrılıp uzaklaştılımızda suçlu 
daydık . .  

ARTIK iNSANLAR ESKi iNSANLAR oEGiL 

Bugün kiminle karşılaşsan, kiminle konuşsan hep aynı 
dokunmayın. Amman söylenmeyin. Amman bölüp parçalamay
bir iktidar olsun ... " Sanki CHP iktidar olacakmış da, olmasın 
bi. Önce CHP hangi yapıda oldulunu, parti vönetim kademelerinde 
rüşteki insanlarla örgütlendiA'ini araşiırıp incelesin. Demokratik 
yerini, ya da vaklaşımını ölçsün biçsi n  biçsi n  biçs önce. "Halk İktidarı" 
çiden. emekçiden yana bir düzen getirecekmis. Bir kere, 
bulunan sınınar arasındaki catışmalara sınırsal sınırsal sınır açıdan 
CHP. Çünkü, işçi ve emekçiler kendilerinden yana olumlu 
yecek olan çaAdışl politik oyunlara kanmıyorlar artık "Hayat pilavına karnı 
tok" bu insanların. 



MÜCADELE ATALAY'IN 
ANISINI YAŞATACAK 

27 OCAK 1 9 7 1  TARIHINDE, PLANlı 
BIR SIYASAL CINAYET SONUCUNDA ÖL
DÜRÜLEN TÜRKIYE ıŞÇı PARTISI 
AMASYA IL BAŞKANı SERAFETTıN 
ATALAY, GEÇTICIMIZ HAFTA TÜRKIYE 
ıŞÇı PARTISI TARAFINDAN AMASYA'DA 
DÜZENLENEN BIR TOPLANTı ILE ANıL
Dı' TOPLANTıYA KATıLANLAR, ATA
LA Y'IN PARTILI KIŞIlıCı VE ÇALIŞMA
Si ÜZERINDE ÖNEMLE DURDULAR. 
ATALAY'I ANMA GÜNÜNDE YAPILAN 
KONUŞMALARıN BIR ÖZETINI OKURLA
RIMlZA SUNl;YORUZ: 

Toplantının açılış konuşmasını, TİP Amasya 
Merkez ılçe Başkanı Aynur Meletli yaptı. Meletli şöy
le dedi: 

"6 yıl önce bugün Türkiye İşçi Partisi Amasya 
İl Başkanı Şerafettin Atalay öldürüldü. 

"Ama bu türden başka cinayetlere, yine 6 yıl 
önce TİP'in kapatılmasına ra�men, bugün sosyalist 
mücadelemiz devam etmektedir. Verilen şehitlere, dö
külen kanlara, bütün baskı ve engellemelere karşın 
tüm dünyada ve Türkiye'de kavga sürüyor, sürecektir. 
Türkiye İşçi Partililer olarak yaptı�ımız bu anma top
lantısı, mutlu ve aydınlık bir Türkiye için verdieimiz 
mücadelenin her şartta sürdüeünün bir kanıtıdır. 

"Bütün dünyada oldueu gibi işçi ve emekçi sı
nıflann örgütlü mücadelesi geliştikçe, geniş haJk yı
�ınıan gerçekleri kavramaya başladıkça, sömürücü sı
nıflar bunu engellemek için birçok yöntemler kuıı.a
nırlar. 

"önce yalanlar, iftiralar ve oyunlarla Partililer 
ile emekçi sınıflar arasında duvar örmeye çalışırlar. 
Bunu, baskı, kıyım ve cinayetlerle atbaşı yürütürler. 
Burjuvazi, açmazı büyüdükçe, gerçekleri saklayamaz 
duruma geldikçe daha da azgınlaşır, saldırganlaşır. En 
büyük hedefleri savaşın en ön saflannda döeüşen, işçi 
sınıfının en-fedakar, en bilinçli öncü unsurlandır. On
lan, sosyalist mücadeleden alıkoymak için işten atar, 
sürer, hapseder ve öldürür. Bunlar oldu, ama ölenlerin · 
yerini daha bilinçli, kararlı kişiler aJdl. Bugün daha ��;��:!� örgütlü, daha ço�uz ve Şerafettin Atalay'ı 

KATILLER, YAKALARINI KURTARAMAYACAK 

Daha sonra TİP MYK 'u üyesi Osman Sakalsız 
Atalay ile ortak anılan nı anlattıktan sonra: "Bu cina
yetin peşini bırakmadık ve bırakmaya da hiç niyeti
miz yok. Şerafettin arkadaşın katilleri er geç buluna
caktır. Onu, vurduranlar sanmasınlar ki kurtuldular. 
Sosyalist mücadelede hayatını kaybeden arkadaşlann 
katilleri bulunacaktır. Bu cinayetler hiç bir zaman 
müruru zamana u�ramaz." dedi. 

ATALAY'IN MüCADELESI VE TIp 

Şerafettin Atalay'ın �ni ve hayatını, 
slaytlann eşli�inde Amasya tı Başkanı Mustafa Yalçın 
Atalay şöyle anlattı: 

"1961 yılına kadar büyük bir baskı altında tu: 
tulmuş, zor şartlarda çalışmaya mahkum edilmiş, sos
yalist hareket bu tarihten itibaren çok hızlı e:elişmeler 
gösterdi. 

"Türkiye ışçi Partisi 'nin sosyalist propa�andaya 
toplumun ve ülkenin her kesiminde hız verm�si, etra
fındaki tecriti gev::retti. Sosyalizme inanmış fedakar 
yeni unsurlar partiye geldiler. Bütün imkansızlıklara 
ve baskılara ra�men yurdun her yanında eelişen bi
çimde sosyalizmi yaymaya partiyi eüçlendirmeye ça
lışıyorlardı. Şerafettin Atalay da işte o dönemlerde 
parti saflannda yer aldı. 

" Onun ilerici düşüncelere y,önelmesi gençlik dö
nemlerinde başlamıştır. Arayış içinde olan herkes gibi 
politik olaylan yakından izliyordu. Atalay, bu dönem
de, büyük eşitsizlik ve adaletsizliklere bir avuç mülk 
yani sermaye sahibi sınıfın, halkın sırtından mutluluk 
içinde yaşamasına son verilmesinin ancak örgütlü ça
lışma ile mtimkün olaca�ını kavramıştı. 

"Atalay'ın en önemli özelli�i do�rulueuna inan
dı�ı düşünceleri hayata geçirmeye çalışmasıdır. Bun
dan dolayıdır ki Partinin Amasya orgütü Atalay'ın ön
cülü�ünde 1965 yılında oluşturuldu. 

"Amasya'da TİP'in kurulmasının tarihi önemi 
vardır. Artık politik mücadelede halk örgütlü olarak 
vardı. Kendi baeımsız isteklerini dile getiriyor, sömü
rücü sınıflara karşı kıyasıya bir savaş veriyordu. Poli
tik mücadele daha çok mülk sahiplerinin kendi arala· 
rındaki çıkar çekişmesine sınırlı kalmaktan çıkıyordu. 

"Sosyalizmin propaganda edilmesi, o zamana 
kadarki partilerin bütünüyle halk düşmanı, vurguncu 
güçler oldu�unu gözler önüne seriyordu. Burjuva par
tileri henüz küçük ama·sürekli e:elişen Tıp karşısında 
menfaatleri gere�i birleşmekte I!ecikmediler. 

"Tİp 1965'te seçimlere katıldı. Amasya'da ol
dukça önemli bir başan safladı. 5900 oy aldı Parti. 
Partililer bütün olanaksızlıklara ve güçlüklere ra emen 
zaten çok az olan gelirlerinden kestikleri paralar ile 
sosyalist eylemi sürdürdiller.·,7 

SOSYALiST ÇAlı ŞMANIN DÖKüMü 

"Hareketin çok yeni olmasına raemen sa�lanan 
başanyı Yyi de�erlendinnek gerek. Bu çalışmalar, 
Amasya tı örgütünün Birinci kongresinde 11 Başkanı 
Şerafettin Atalay tarafından sunulan raporda şöyle 
belirtiliyordu. 

"Görevimiz a�ırdı. İktisaden geri kalmış ülkenin 
kişilerinden olan köylümüze, fukara halkımıza, işçile· 
rimize 'sosyalizmi' anlatacaktık. Maddeten sıfırdık. 
ınanmış kişilerin yüre�ini taşıyorduk. Tehditlere 31-
dırmadık. Gerekti�i yerde kavgasını yapıyorduk. 

"Kaynak yetersizdi. 200-300 binlerin döndü�ü 
bir ortamda sesimizi duyurabilmemiz oldukça güçtii. 
Ama davarnız güçlü idi. Artık her köyde sosyalist kişi
ler ortaya çıkmıştı. Parti 'köy temsilcileri tesbit edi· 
yor ve onlara sosyalizmi ö�retmeye çalışıyordu.' 

"Şerafettin Atalay bütün parti kongrelerine de
lege olarak katıldı. Bu konuda belirtilmesi gereken en 
önemli nokta parti vapısını sulandıracak işçi sınıfı 
ideolojisi içine sızmaya çalışan küçük burjuva unsur
lara, özellikle bunlann parti içindeki belirtilerine kar
Şı verilen kavganın her zaman içinde yer almış olması
dır. 

"1966 Malatya kongresinde küçük burjuva akı· 
mı olan MDD'cilerin ilk uçlanna karşı kesin tavır al
mıştır. 

"İşçi sınıfının öncülü�ünü. kitle çalışmasını red· 
deden, Parti'yi yoketmek isteyen bu unsurlar, sosya
lizmi asker-sivil kadrolann I!eliştirece�jni savunuyor
lardı. Sosyalist harekete geniş zararlar veren bu akıma 
karşı başta Şerafettin Atalay olmak üzere bütün 
Amasya b örgütü kesin tavır aldı. Parti içinden atıl
mal an için çaba gösterdiler. 

"Partinin hızla gelişmesine elbette egemen sınıf
lar seyirci kalmayacaktı. Yurt çapında saldınlar hız
landı. Parti lokalleri ve toplantılan basılıyor, Partililer 
şiddet hareketleri ile sindirilmeye çalışılıyordu. 

. "1967 Ocak ayında artık burjuvazinin hedefle
· rinden birisi olan Şerafettin Atalay ve arkadaşlan, 
bombalı saldınya u�radı. Olayın faUleri belli oldu�u 
halde soruşturma kesildi. Saldınyı asıl tertipleyenlerin 
bulunması için çaba harcanmadı. 

"TİP'in 1970 yılında yapılan 4. Büyük Kongre
sinde çeşitli yanlışlara karşı mücadele vermiş, saelam, 
bilinçli Partililer arasında Şerafettin Atalay da vardı. 
Genel Yönetim Kurulu yedek üyelieine seçildi. Kong
reden sonra, tüm yurtta oldueu gibi Amasya'da da 
çok hızlı, yepyeni bir çalışma başladı. ışçi sınıfı par
tilerinin gerçek çalışma tarzı ile, şevkle, binbir feda
karlıkla sürdürüldü. Burjuvazi bu verimli, bu canlı ça
bayı durdurmak isteyecekti kuşkusuz. Çünkü işçi sı
nıfının karşısında geriliyordu. Cıkar yolu bugün de 01-
du�u gibi kiralık katillerini kullanmakta buldu. Şera
fettin Atalay, kahpece öldürüldü. Daha sonra 12 Mart 
rejiminin karanlık günleri çöktü. ülkenin üzerine. Tür
kiye ışçi Partisi kapatıldı. Yöneticileri uzun yıllar 
hapse mahkum edildi. ·71 

ATALAY'IN Kişi llGi 

"Şerafettin Atalay'ın sosyalist kavgasını, Parti 
tarihimiz içinde incelemeye çalıştık. Başka türlüsü de 
düşünülemezdi zaten. 

"Onun sosyalizme ve işçi sınıfı partisine ba�lıh
e-ı ve inanmışlteı hepimize örnek olmalıdır. Kişisel Çl
karlannı de�il, hareketin çıkarlannı birinci planda 
tutmanın en güzel Örneklerini vermiştir. 

"Çevresinde sosyalizmi benimsetmek için, sü
rekli görev başında idi. Arkadaşlannın en küçük so
runlanyla bile ueraşması çevresinin kendisine olan gü
venini artınyordu. 

"Alabildie-ine hoşgörülü olmasına ra�men, bi· 
limsel sosyalist ideolojide en küçük sapmalara karşı 
uzlaşmaz davranırdı. 

"Bizler için Şeraeettin Atalay örnek bir sosya
listtir. 

"O, kısaca, Genel Sekreterim·izin deyişi ile "24 
saat partili idi". Hepimiz onun izinden yÜlÜ.voruz. 
Geçmiş deneylerden gerekli dersleri çıkardık. 

"Bunlann başında, biz bugün de l!eçmişte görü· 
len saldınlara u�rayabilece�imizi biliyoruz. Biliyoruz 
ki, idari makamlar da bunu engellemek için, eskiden 
oldueu gibi bugün de hiç bir çaba göstermemektedir. 
Silahlı faşist vuvalar açıkça çalışmaktadır. 

"Tüm bunlara karşı tck güvencemiz, örgütlülü
eümüz ve halk içindeki çalışmamızdır. 

"Şerafettin Atalay'm öldürülmesinin hesabı so· 
rulacak, serbestçe dolaşan katiller ergeç cezalarını bu
lacaklardır. ÇünKü Partili mücadelemizin başanya ula
şacae-ma inancımız tamdır. 

"Bu inançla, bugüne kadar verilen mücadelede 
saldınya uernyan, işinden atılan, sürülen, hapsedilen 
ve öldiirülen tüm Partilileri bir daha saygıyla anıyoruz, 
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"Atalay'ın en önemli özelli�i do�rulueuna inan
dı�ı düşünceleri hayata geçirmeye çalışmasıdır. Bun
dan dolayıdır ki Partinin Amasya orgütü Atalay'ın ön
cülü�ünde 1965 yılında oluşturuldu. 

"Amasya'da TİP'in kurulmasının tarihi önemi 
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güçler oldu�unu gözler önüne seriyordu. Burjuva par
tileri henüz küçük ama·sürekli e:elişen Tıp karşısında 
menfaatleri gere�i birleşmekte I!ecikmediler. 

"Tİp 1965'te seçimlere katıldı. Amasya'da ol
dukça önemli bir başan safladı. 5900 oy aldı Parti. 
Partililer bütün olanaksızlıklara ve güçlüklere ra emen 
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